


می گوینــد  رفــت.  و  شــد  تمــام  هــم   ۱۳۹۹ ســال 
تجربه هــای آدم هــا از هــر ســال متفــاوت اســت و کســی 
نمی توانــد بگویــد یــک ســال حتمــا بــد بــوده یــا خــوب، 
ولــی خــب الاقــل ســال ۱۳۹۹ را می توانیــم بــه قطعیــت 
بگوییــم ســال خوبــی نبــود و از وضعیــت جهانــی کرونــا 
تمــام  فجیــع  قیمــت  تــا  گرفتــه  انســان ها  مــرگ  و 
لــوازم زندگــی در ایــران )از جملــه کنســول های نســل 
جدیــد و بــازی هــا(، همــه و همــه نشــان از ایــن دارد 
کــه ســال ۱۳۹۹ در مجمــوع ســال تلخــی بــود، ولــی 
بــه هــر حــال گذشــت و یــک ســال بــزرگ تــر شــدیم. 
انــگار همیــن دیــروز بــود کــه مجلــه ســیزدهم گیمفــا 
کــه نخســتین شــماره از ســری جدیــد بــود را تقدیــم 
شــما کردیــم، امــا وقتــی از انــگار بیــرون بیاییــم و بــه 
ــم کــه ۵ ســال از آن روز  ــگاه کنیــم، میبینی واقعیــت ن
گذشــته اســت و حــاال بایــد مجلــه بیســت و چهــارم 
گیمفــا کــه ویــژه نامــه نــوروز ۱۴۰۰ اســت را تقدیــم 
شــما همراهــان همیشــگی گیمفــا کنیــم. خیلــی زود 
مــی گــذرد امــا خــوب اســت کــه الاقــل بــا هــم مــی گــذرد 
و هــر روز حتــی بــرای چنــد ســاعت هــم کــه شــده کنــار 
هــم هســتیم و در گیمفــا جمــع مــی شــویم و چنــد 
ســاعت بــا کســانی کــه مــی دانیــم تنهــا افــرادی هســتند 
کــه حــرف مــا را ماننــد خــود مــا از تــه دل مــی فهمنــد، 
صحبــت مــی کنیــم و بحــث مــی کنیــم و حتــی جــدل 
مــی کنیــم. امــا آن قــدر برایمــان لذتبخــش اســت کــه 
دوبــاره چنــد ســاعت نگذشــته، همــان جــا هســتیم و 
دوبــاره داریــم بــا دوســتانمان در مــورد دنیــای زیبــای 
مشــترکمان یعنــی گیــم صحبــت مــی کنیــم. گیــم حلقــه 
و نقطــه اشــتراک دنیاهــا و زندگــی هــای همــه ماســت 
کــه شــاید در زندگــی زمیــن تــا آســمان بــا هــم تفــاوت 
داشــته باشــیم ولــی صحبــت گیــم کــه مــی شــود همــه 
بــه هــم متصلیــم و دقیقــا حــرف هــم را مــی فهمیــم و 
حتــی مثــل هــم فکــر مــی کنیــم. ســال ۱۴۰۰ آغــاز شــده 
اســت و امیــدوارم کــه امســال هــم ایــن حلقــه ی اتصــال 
قدرتمنــد، محکــم تــر از همیشــه عمــل کــرده و همــه 
مــا بازیبازهــا را بــه هــم نزدیــک تــر کنــد و دوســتان 
بیشــتری نیــز پیــدا کنیــم. گیمفــا آن خانــه ی امــن اســت 
کــه همــه مــا بعــد از انجــام ماموریــت هــای زندگــی و 
بــرای آپگریــد شــدن و ارتقــا یافتــن و اســتراحت   ...
ــد خــود  ــم و افــرادی مانن ــاه مــی آوری ــه آن پن کــردن، ب
را مــی بینیــم و حــس مــی کنیــم کــه تنهــا نیســتیم. 
انشــالله در ســال جدیــد هــم وضعیــت گیــم چــه در 
بــرای همــه  دنیــا و چــه در کشــورمان خــوب باشــد. 
شــما و خانــواده هــای محترمتــان آرزوی ســامتی و 
خوشــبختی و کامیابــی در در ســال ۱۴۰۰ دارم. پیــروز 
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بــازی Days Gone  اثــری در ســبک اکشــن ماجراجویــی جهــان بــاز اســت کــه اســتودیو Bend وظیفــه ی ســاخت آن را برعهــده داشــت. ایــن بــازی در 
حــال حاضــر بــر روی کنســول پلی استیشــن ۴ در دســترس قــرار دارد، ولــی طبــق اعــام رییــس بخــش ســرگرمی های تعاملــی ســونی، ایــن بــازی در 
بهــار ۲۰۲۱ بــرای رایانه هــای شــخصی نیــز منتشــر خواهــد شــد. بــه گفتــه ی وی، عناویــن بیشــتری از ســونی بــرای ایــن پلتفــرم در راه هســتند. آقــای 
جیــم رایــان  )Jim Ryan(، رییــس پلی استیشــن، در مصاحبــه بــا GQ اظهــار داشــت: »مــا  اکنــون در اوایــل ســال ۲۰۲۱ خــود را بــا اســتودیوهای 
توســعه دهنده و بازی هایــی کــه آن هــا شــکل بهتــری نســبت بــه گذشــته دارنــد، پیــدا کرده ایــم. از نیمــه ی دوم عمــر کنســول پلی استیشــن ۴، 
اســتودیوهای بازی ســازی مــا بازی هایــی فوق العــاده و بســیار عالــی را ارائــه دادنــد. اکنــون فرصتــی وجــود دارد تــا آن بازی هــای عالــی را در معــرض 
دیــد گســترده تری از مخاطبــان قــرار دهیــم. در هــر دوره ی جدیــد از کنســول ها، هزینــه ی ســاخت بازی هــا افزایــش مــی یابــد. بــا ایــن حــال، ســهولت 
در دســترس قــرار دادن بازی هــا در اختیــار دارنــدگان پلتفــرم غیرکنســولی افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن ایــن یــک تصمیــم کامــاً ســاده اســت کــه 

مــا اتخــاذ کردیــم.«

 بــدون شــک طرفــداران بازی هــای ویدئویــی منتظــر اســتودیوی ناتــی داگ هســتند تــا برنامه هــای آینــده ی خــود را بــه صــورت شــفاف تر ارائــه دهــد 
 The Last of Us و Uncharted امــا ایــن توســعه دهنده تاکنــون هیــچ خبــر یــا تریلــری از پــروژه ی بعــدی خــود کــه می توانــد دنبالــه ی مجموعه هــای
یــا یــک IP کامــا جدیــد بــه شــمار آیــد را منتشــر نکــرده اســت. بــه تازگــی آقــای نیــل دراکمــن )Neil Druckman(، کارگــردان پرافتخارتریــن عنــوان در 
تاریــخ صنعــت بازی هــای ویدئویــی یعنــی The Last of Us Part 2، بــر روی حســاب کاربــری خــود در توییتــر اعــام کــرد کــه اســتودیوی ناتــی داگ 
پروژه هــای مختلــف و جالبــی را بــرای رونمایــی در آینــده خواهــد داشــت. بــه تازگــی آقــای نیــل دراکمــن بــر روی حســاب کاربــری رســمی خــود در 
ــه  ــن گفت ــد ای ــروژه ی مختلــف اســت و بســیاری از هــواداران اعتقــاد دارن ــن پ ــر روی چندی ــی داگ در حــال کار ب ــر اعــام کــرد کــه شــرکت نات توییت
بــه معنــی توســعه  ی بیــش از دو پــروژه توســط اســتودیوی ناتــی داگ خواهــد بــود: »شــما بــه مــن پیــام می دهیــد و در مــورد پــروژه ی آینــده ســوال 
می پرســید. مــن نمی توانــم چیــزی بگویــم. لطفــا صبــور باشــید. مــا چندیــن مــورد جالــب داریــم کــه نمی توانیــم صبــر کنیــم تــا جزئیــات آن را در آینــده 
بــه اشــتراک بگذاریــم. بــه محــض ایــن کــه بتوانیــم، ایــن کار را خواهیــم کــرد.« بــدون شــک بــرای طرفــداران بازی هــای ویدئویــی تعجــب آور نیســت 
 The Last of Us Part 2 کــه اســتودیوی ناتــی داگ در حــال کار بــر روی پــروژه ی جدیــدی باشــد. در واقــع پــس از عرضــه ی بــازی پرافتخــار و شــاهکار
کــه موفقیت هــای چشــم گیری بــرای اســتودیوی ناتــی داگ و شــرکت ســونی بــه همــراه داشــت، ایــن توســعه دهنده بــه اســتخدام افــراد جدیــدی بــرای 
کار روی پــروژه ی آینــده ی خــود اقــدام نمــود. بــا ایــن کــه پــروژه ی آینــده ی شــرکت ناتــی داگ یــک بــازی تــک نفــره خواهــد بــود امــا توســعه ی بخــش 

چنــد نفــره و آنایــن بــازی The Last of Us Part 2 نیــز در برنامه هــای ایــن اســتودیو قــرار دارد.

نسخه ی رایانه های شخصی Days Gone تایید شد

نیل دراکمن: ناتی  داگ موارد جالبی برای رونمایی در آینده دارد
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ســرانجام تصاحــب کمپانــی زنیمکــس مدیــا  )Zenimax Media(کــه کمپانــی مــادر Bethesda اســت، توســط مایکروســافت تکمیــل و رســمی شــد. 
بــر اســاس بیانیــه ی  منتشــر شــده از ســوی مایکروســافت، یکــی از دالیــل اصلــی ایــن تصاحــب، رویکــرد بتســدا در قبــال جامعــه بازی بــازان خــود 
و همچنیــن خاقیــت آن هــا در تولیــد بازی هــای مختلــف بــوده اســت. هــدف اصلــی ایــن اســت کــه اکوسیســتم ایکس باکــس قــدرت بیشــتری 
پیــدا کنــد و همچنیــن اســتودیوهای جــدا از بتســدا نیــز از چنیــن تیم هــای خاقــی بهــره  ببرنــد. در بــاگ رســمی ایکس باکــس آمــده اســت :«ایــن 
ــرای تولیــد عناویــن فرســت-پارتی اســت، ایــن تعهــدی محســوب می شــود کــه مــا  ــران ایــن صنعــت ب ــرای خلــق یــک تیــم از رهب قــدم بعــدی مــا ب
بــه جامعــه ی بازی بــازان ایکس باکــس داریــم. در کنــار خاقیتــی کــه بتســدا بــه ارمغــان مــی آورد، بایــد بگوییــم کــه کنســول های ایکس باکــس، 
رایانه هــای شــخصی و گیــم پــس بهتریــن مــکان بــرای تجربــه ی عناویــن بتســدا خواهــد بــود و همچنیــن در آینــده عناویــن جدیــدی توســط آن هــا 
ســاخته خواهــد شــد کــه تنهــا در انحصــار رایانه هــای شــخصی و ایکس باکــس قــرار خواهنــد گرفــت. همان طــور کــه قبــاَ توضیــح داده بودیــم، ایــن 
بســیار حیاتــی اســت کــه بتســدا تولیــد بازی هــای خــود را بــه همــان روش همیشــگی ادامــه دهــد. مــا امیــد داریــم کــه در آینــده تیم هــای خــاق 
آن هــا را قدرت مندتــر کنیــم تــا بازی هــا را بــه افــراد بیشــتری در سرتاســر دنیــا ارائــه دهیــم. امیدواریــم بتســدا بتوانــد بزرگ تریــن بازی هــای تاریــخ 
خــود را بســازد. ایکس باکــس و بتســدا بــرای آینــده ی بازی هــای ویدیویــی یــک چشــم انداز مشــترک دارنــد و آن هــا پتانســیل گیــم پــس را بــه خوبــی 
متوجــه شــده اند.« بــه دنبــال ایــن تصاحــب، اســتودیوهای بزرگــی ماننــد تانگــو گیم وُرکــس )Tango Gameworks(، آرکیــن )Arkane(، بتســدا گیــم 
اســتودیو )Bethesda Game Studio(، آلفــا داگ )Alpha Dog( و برخــی توســعه دهندگان دیگــر بــه زیرمجموعــه ی ایکس باکــس اضافــه شــدند. 

کمپانی Bethesda رسماَ به خانواده ی ایکس باکس پیوست

بــازی Anthem  در زمــان عرضــه از مشــکات مختلفــی از جملــه کمبــود محتــوا رنــج می بــرد. عملکــرد ناامیدکننــده ی ایــن بــازی باعــث شــد تــا 
اســتودیوی بایــوور بــه فکــر بازســازی آن بیافتــد. ایــن اســتودیو در اوایــل ســال ۲۰۲۰ اعــام کــرد کــه بــازی Anthem  را بــا محتــوا و مــوارد جدیــد 
بازســازی می کنــد. همچنیــن در دســامبر ۲۰۲۰ اعــام شــد کــه ایــن بازســازی همچنــان در دســت توســعه قــرار دارد، امــا بــه تازگــی شــرکت 
الکترونیــک آرتــس )Electronic Arts( و اســتودیوی بایــوور )Bioware( بــه صــورت رســمی از لغــو بازســازی عنــوان Anthem خبــر دادنــد. بازســازی
Anthem  تحــت نــام Anthem NEXT در دســت ســاخت قــرار داشــت. کریســتین دیلــی )Christian Dailey(، رییــس شــعبه ی آســتین بایــوور کــه 
اخیــراً وظیفــه ی  رهبــری تیــم توســعه دهنده ی Dragon Age 4 را بــر عهــده گرفتــه اســت، در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه همه گیــری COVID-19 بــر روی 
توســعه ی بازســازی Anthem بــه شــدت تاثیرگــذار بــوده اســت. وی می گویــد رونــد توســعه  ی بــازی مطابــق برنامــه پیــش نرفتــه اســت و ایــن مــورد 
از جملــه دالیــل لغــو ایــن اثــر بــه شــمار مــی رود. بــه نطــر مــی رســد بایــوور تصمیــم گرفتــه اســت همــه ی انــرژی و تمرکــز خــود را بــر روی توســعه ی 

ــه پشــتیبانی از Star Wars: The Old Republic ادامــه دهــد. ــد Mass Effect و Dragon Age معطــوف کنــد و همچنیــن ب نســخه های جدی

بازسازی Anthem رسما لغو شد

2
بار

اخ
Ga

m
ef

a.
co

m



نسخه ی جدید Assassin’s Creed یک بازی کامال نسل نهمی خواهد بود

آخریــن نســخه ی ســری Assassin’s Creed  کــه تحــت عنــوان Valhalla شــناخته می شــود، ســال گذشــته 
 Assassin’s Creed بــه بــازار عرضــه شــد و مــورد اســتقبال بازی بــازان قــرار گرفــت. بــا ایــن کــه کیفیــت بــازی
Valhalla در حــد بســیار مطلوبــی قــرار داشــت امــا بــاز هــم طرفــداران بــا یــک عنــوان بیــن نســلی مواجــه بودنــد 
کــه بــه صــورت کامــل از نهایــت قــدرت کنســول های پلی استیشــن ۵ و ایکس باکــس ســری ایکــس اســتفاده 
نمی کــرد. در همیــن راســتا، اخیــرا گزارش هایــی منتشــر شــده اســت کــه نشــان می دهنــد نســخه ی بعــدی ســری 
Assassin’s Creed یــک عنــوان نســل نهمــی واقعــی خواهــد بــود. بــه تازگــی گزارشــی از جانــب منابــع داخلــی 
شــرکت یوبی ســافت )Ubisoft( منتشــر شــده اســت کــه بــه جزئیــات جدیــدی در مــورد نســخه ی بعــدی ســری 
ــد. طبــق شــایعه های منتشــر شــده، احتمــاال نســخه ی بعــدی ســری  ــوب Assassin’s Creed اشــاره دارن محب
Assassin’s Creed در آســیای شــرقی جریــان خواهــد داشــت و اســتودیوی Ubisoft Sofia در راس گــروه 
تولیــدی آن قــرار دارد. بــا ایــن کــه اســتودیوی مذکــور از برتریــن توســعه دهندگان زیرمجموعــه ی یوبی ســافت 
 Assassin’s Creedو Assassin’s Creed Rogue بــه شــمار نمی آیــد امــا تاکنــون در ســاخت دو عنــوان فرعــی
III: Liberation  نقــش داشــته اســت. همان طــور کــه می دانیــد، دو بــازی مذکــور در مقایســه بــا ســایر عناویــن 
ایــن ســری بــا اســتقبال کمتــری مواجــه شــدند و همیــن امــر نیــز تــا حــدودی طرفــداران را نگــران کــرده اســت. بــا 
توجــه بــه شــایعات مبنــی بــر شــخصیت اصلــی مونــث نســخه ی بعــدی Assassin’s Creed، بــه نظــر می رســد 
ایــن بــازی یــک عنــوان کوچک تــر و فرعــی بــه ماننــد دو نســخه ی Liberation و Rogue بــوده و ســاختاری کامــا 
متفــاوت و کوچکتــر نســبت بــه ســه نســخه ی نقش آفرینــی اخیــر داشــته باشــد. در واقــع اگــر اســتودیوی 
Ubisoft Sofia توســعه دهنده ی اصلــی ایــن بــازی باشــد، احتمــال انتشــار یــک نســخه ی فرعــی دیگــر بــرای 
ــا اعــام رســمی شــرکت یوبی ســافت منتظــر  ــد ت ــه هــر حــال بای هــواداران Assassin’s Creed  وجــود دارد. ب

بمانیــم، زیــرا تمامــی اطاعــات فــوق در حــد شــایعه هســتند.
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شایعه: بازی جدید سایلنت هیل توسط یک کمپانی بزرگ ژاپنی در حال توسعه است

طبــق گــزارش وب ســایت VGC، نســخه ی جدیــد Silent Hill قــرار اســت در تابســتان آینــده بــه صــورت رســمی 
ــازی  ــم )Bloober Team( بــه ســاخت یــک ب ــر تی ــراً مدیرعامــل اســتودیوی بلوب رونمایــی شــود. همچنیــن اخی
ترســناک جدیــد اشــاره کــرده بــود. بــه گفتــه ی VGC، اســتودیوی بلوبــر تیــم  لزومــاً بــر روی Silent Hill جدیــد 
کار نمی کنــد. مدتــی پیــش نیــز آقــای آکیــرا یامائــوکا )Akira Yamaoka(، آهنگســاز ســری Silent Hill، از کار 
بــر روی یــک عنــوان جدیــد ســخن گفتــه بــود. ایــن احتمــال وجــود کــه وی بــر روی نســخه ی جدیــد ایــن مجموعــه 
کار کنــد. طبــق گــزارش منتشــر شــده، کونامــی )Konami( بــرای ایــن پــروژه در ابتــدا قصــد داشــت وظیفــه ی 
ســاخت آن را بــه اســتودیوی سوپرمســیو گیمــز )Supermassive Games( محــول کنــد، امــا ایــن پــروژه هرگــز 
کلیــد نخــورد. بــه گفتــه ی برخــی منابــع، بــازی جدیــد Silent Hill بــه نســخه های پیشــین متفــاوت خواهــد 
بــود. شــرکت کونامــی در طــول ســال های اخیــر بــا برعهــده گذاشــتن وظیفــه ی توســعه ی بازی هایــش بــه 
اســتودیوهای دیگــر مخالــف بــوده اســت، امــا بــا شکســت عناوینــی ماننــد Contra و Metal Gear Solid، ایــن 
 Castlvania توســعه ی بازی هــای جدیــدی از ســری Silent Hill شــرکت در نظــر دارد تــا عــاوه بــر بــازی جدیــد
ــن  ــن عناوی ــی ای ــا عرضــه ی احتمال ــه ت ــد. البت ــه توســعه دهندگان خارجــی محــول کن و Metal Gear Solid را ب
زمــان زیــادی باقــی مانــده اســت. چنــدی پیــش نیــز شــایعه ای منتشــر شــد کــه حاکــی از آن بــود دو بــازی جدیــد 
از مجموعــه ی Silent Hill در دســت توســعه اســت. گفتــه می شــود یکــی از ایــن دو بــازی در انحصــار کنســول 
پلی استیشــن ۵ خواهــد بــود. در طــول یــک ســال اخیــر شــایعات مختلفــی در خصــوص نســخه ی بعــدی بــازی 
Silent Hill منتشــر شــده اند. حــال طبــق ایــن گــزارش، بــه نظــر می رســد ایــن بــازی توســط یــک توســعه دهنده ی 
برجســته ی ژاپنــی در دســت توســعه قــرار دارد. بــا ایــن حــال تــا اعــام رســمی کونامــی، همــه ی ایــن صحبــت 

هــا در حــد گمانــه زنــی اســت.
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Release Date 
17 September 2020
Platforms
macOS
Microsoft Windows
Nintendo Switch
Developer(s)  
Supergiant Games
Publisher)s(
Supergiant Games
Genre(s)
Roguelike, action role-
playing

مصطفی زاهدی

برخــی عناویــن مســتقل بــه خوبــی 
در  خاقیــت  کــه  می دهنــد  نشــان 
ــای گیــم هیــچ محدودیــت و حــد  دنی
از  خبــری  وقتــی  نــدارد.  مــرزی  و 
دالری  میلیــون  ده  چنــد  بودجــه ی 
نیســت،  نفــره  صــد  چنــد  تیــم  و 
یــک  کــه خاقیــت  اســت  وقــت  آن 
نشــان  را  خــود  ارزش  کوچــک  تیــم 
 The ماننــد  عناوینــی  از  می دهــد. 
 What گرفتــه تــا Binding of Isaac
برخــی   ،Remains of Edith Finch
صنعــت  در  آثــار  خاقانه تریــن  از 
و  اینــدی  عناویــن  بــه  مربــوط  گیــم 
مســتقل اســت. جایــی کــه طراحــان 
حداقلــی  امکانــات  بــا  ســازندگان  و 

معجــزه می کننــد و آثــاری فوق العــاده 
را  خوش ســاخت  و  ســرگرم کننده 

می ســازند. خلــق 
عناویــن  مســتقل،  آثــار  بیــن  در 
و  محبــوب  بســیار   Roguelike
کــه  جایــی  هســتند.  پرطرفــدار 
و  چالــش  لــذت  هــم  بازی بــازان 
ســختی را تجربــه می کننــد و هــم از 
مکانیزم هــای جــذاب آثــار این چنینــی 
بهــره می برنــد. در ادامــه قصــد نقــد 
عناویــن  ایــن  از  یکــی  بررســی  و 
را  جــذاب  فوق العــاده  روگ الیــک 
تحسین شــده  ی  عنــوان  داریــم. 

...  Hades

Hades
فرار از سرنوشت
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اســم  از  احتمــاال  کــه  همان طــور 
بــا  بــازی  زده ایــد،  حــدس  بــازی 
خدایــان و افســانه های یونــان ســر 
کنتــرل  مــا   Hades در  دارد.  کار  و 
پادشــاه   Hades پســر   Zagreus
Underworld را برعهــده می گیریــم. 
داســتان از آن جایــی آغــاز می شــود 
شــده  خســته  کــه   Zagreus کــه 
 Underworld از دنیــای  می خواهــد 
 Hades و پــدرش فــرار کنــد. طبیعتــا
بــا هــر ترفنــدی تــاش می کنــد تــا 
مانــع ایــن کار شــود و ســیلی عظیــم 
از دشــمنان کوچــک و بــزرگ را در 
 Zargeus ســر راه او قرار می دهد و
بایــد بــا از بیــن بــردن آن هــا راه خــود 
همیشــه  ماننــد  ســازد.  همــوار  را 
شــاهد روابــط پدر-پســری خدایــان و 
اســاطیر یونــان هســتیم کــه در آن 
قــرار  یکدیگــر  مقایــل  پســر  و  پــدر 
می گیرنــد. در کل بــه نظــر می رســد 
در افســانه های یونــان پــدر و پســر 
شــکل  بــه  نمی تواننــد  هیچ وقــت 
مســالمت آمیز کنــار یکدیگــر زندگــی 
کننــد! البتــه در راه فــرار از دســت 
 ،Underworld دنیــای  و   Hades
و  افــراد  و  نیســت  تنهــا  او 
یونــان  از  مختلفــی  شــخصیت های 
از  کمــک می کننــد.  او  بــه  باســتان 
خدایــان مختلــف Olympus گرفتــه 
تــا Achiles هــر کــدام بــه شــکلی بــا 
راه  در  او  بــه  خــاص  آیتمــی  دادن 
ــر  ــا او راحت ت فــرار کمــک می کننــد ت

بــردارد. از پیــش  روی  موانــع را 
روگ الیــک  آثــار  معمــوال  کل  در 
داســتانی یک خطی و ســاده دارند و 
بیشــتر بســتری هســتند بــرای وقــوع 
شــکل گیری  و  مختلــف  اتفاقــات 
گیم پلــی. امــا در Hades بــا وجــود 
آن کــه داســتان بــازی در دیــد اول 
در  خاصــی  نکتــه ی  اســت  ممکــن 
لطــف  بــه  امــا  باشــد،  نداشــته  بــر 
مناســب  بســیار  شــخصیت پردازی 
و  خدایــان  دیگــر  و   Zagreus
در  کــه  اســاطیری  شــخصیت های 
طــول بــازی بــا آن هــا مواجــه خواهید 
ــم بخــش داســتانی  ــد بگوی شــد، بای
عمــل  موفــق  فوق العــاده   Hades
ایــن  جالــب  نکتــه ی  اســت.  کــرده 
اســت که بســیاری از شــخصیت ها و 
خدایانــی کــه در طــول بــازی ماقــات 
کــرده و بــا آنهــا صحبــت می کنیــم، 
از لحــاظ شــخصیت پردازی و رفتــار 
افســانه های  در  آن چــه  بــا  بســیار 
یونــان وجــود دارد متفــاوت هســتند. 
همیــن اتفــاق باعــث شــده بعضــی 
شــخصیت های بــازی حالتــی بســیار 
جــذاب بــه خــود بگیرنــد و رفتــاری 
واقــع  در  باشــند.  داشــته  جالــب 
می تــوان گفــت پرداخــت فوق العــاده 
کــه  اســت  جانبــی  شــخصیت های 
 Hades باعــث شــده داســتان بــازی
صرفــا بســتری خشــک و خالــی بــرای 
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مخاطــب  و  نباشــد  بــازی  مبــارزات 
و  مکالمــات  و  اتفافــات  بــا  بتوانــد 

کنــد. برقــرار  ارتبــاط  تعامــات 
ســبک  بــازی  کــه  آن جایــی  از 
روگ الیــک دارد، مــرگ بــه ایــن معنی 
اســت کــه بایــد از اول شــروع کنیــد. 
امــا ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
تجربــه ی بــازی بی هــدف اســت چــرا 
آپگرید هایــی  و  آیتم هــا  برخــی  کــه 
دســت  بــه  بــازی  طــول  در  کــه 
می آوریــد یــک ارتقــاء همیشــگی بــه 

می آینــد. شــمار 
اســت  ایــن  جالــب  بســیار  نکتــه ی 
کــه مــرگ و برگشــتن بــه زندگــی در 
Hades از دیــد منطقــی نیــز کامــا 
مــرگ  کــه  چــرا  اســت  توجیه پذیــر 
ســفر  و  زندگــی  بــه  بازگشــت  و 
مــداوم بیــن دنیــای مــردگان و دنیــای 
از  قابل توجهــی  بخــش  زنــدگان 
ــه شــمار  ــان ب ــات اســاطیری یون ادبی
می آیــد. بــا هــر بــار مــرگ، شــخصیت 
مــا بــه House of Hades فرســتاده 
می شــود. در آن جــا شــخصیت های 
و   Hypnos ماننــد  مختلــف 
شــما  بــا  و  دارنــد  حضــور   Achiles
صحبــت می کننــد، شــما را دلــداری 
تاش هــای  بــرای  و  می دهنــد 
می کننــد.  حمایــت  را  شــما  بعــدی 
ایــن مکالمــات و تعامــات مختلــف 
فوق العــاده  شــخصیت ها  ایــن  بــا 
تــا  شــده  طراحــی  هوشــمندانه 
حــدی کــه بــر خــاف روگ الیک هــای 
مــرگ  از  شــما   Hades در  دیگــر، 
بیــزار نیســتید چــرا کــه بازگشــت بــه 
می توانــد  خــود   House of Hades
و  اتفافــات  بــه  و  باشــد  جالــب 

مکالمــات جذابــی ختــم شــود. هــر 
بــا  می توانیــد  مــردن،  از  پــس  بــاز 
 House ایــن شــخصیت هایی کــه در
صحبــت  دارنــد  حضــور   of Hades
را  مختلفــی  فرعــی  مراحــل  کنیــد، 
قبــول کنیــد و بــا رد و بــدل کــردن 
آیتــم هــای خــاص روابــط  هدایــا و 
دوســتانه خــود بــا آن هــا را قوی تــر 

ســازید.

از  کــه  چیــزی  هــر  بــازی  مبــارزات 
یــک عنــوان اکشــن روگ الیــک درجــه 
اختیــار  در  را  داریــد  انتظــار  یــک 
مخاطــب قــرار می دهــد. از مراحــل 
رنــدوم  کــه  Chamberهایــی  و 
ســاخته می شــوند گرفتــه تــا تعــداد 
قابلیت هــای  و   Buff بی شــماری 
خــاص و تصادفــی کــه تجربــه ی هــر 
بســیار  را  بــازی  در  پیشــروی  بــار 
بــازی  مبــارزات  می ســازند.  جــذاب 
کننــده  درگیــر  و  جــذاب  ســریع، 
تمرکــز  و  دقــت  نیازمنــد  و  بــوده 
باالیــی از ســوی بازی بــازان هســتند. 
هــر کــدام از شــش ســاح موجــود 
در بــازی نیــز بــه نوبــه ی خــود هــم 
عمــق مبــارزات را بــه شــدت افزایــش 
بــه  خوبــی  تنــوع  هــم  و  داده انــد 
ایــن  بخشــیده اند.  بــازی  گیم پلــی 
و  اســاس ســبک  بــر  شــش ســاح 
می تواننــد  متفــاوت  بــازی  روش 
مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. بــرای 
مثــال اگــر می خواهیــد بیــن خــود و 
دشــمنان کمــی فاصلــه قــرار دهیــد 
نیــزه ی Varatha می توانــد انتخــاب 
مناســبی بــرای شــما باشــد. در کل 
موثــر  بســیار  می توانــد  ســاح  هــر 
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هوشــمندانه  و  درســت  اگــر  باشــد 
گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد 

وجــود  روگ الیک هــا،  تمــام  ماننــد 
قابلیت هــای  و   Random Buff
باعــث می شــود  گوناگــون تصادفــی 
هــر بــار تجربــه ی Hades متفاوت تــر 
از دفعــات قبــل باشــد. تکرارپذیــری 
بــازی   Repayablity همــان  یــا 
می تــوان  و  باالســت  فوق العــاده 
بیــش  می توانیــد  راحتــی  بــه  گفــت 
تجربــه ی  بــه  ســاعت  بیســت  از 
بپردازیــد.  فوق العــاده  عنــوان  ایــن 
فوق العــاده   Hades بــازی  گرافیــک 
رنگ آمیــزی  از  اســت.  چشــم نواز 
گرفتــه  Chamberهــا  و  محیــط 
انیمشــین  دشــمنان،  طراحــی  تــا 
بافت هــا  اکثــر  کل  در  و  حمــات 
طراحــی  فوق العــاده  اجســام  و 
شــده اند. گرافیــک هنــری چشــم نواز 
نقــاط  بزرگ تریــن  از  یکــی  بــازی 
قــوت Hades اســت چــرا کــه در دیــد 
بازی بــاز، Hades یــک تابلوی نقاشــی 
از  اســتفاده  زیباســت.  فوق العــاده 
طیــف رنــگ وســیع و غالبــا روشــن 
نیــز باعــث شــده تجربــه ی طوالنــی 

مــدت بــازی بــه هیــچ وجــه مخاطــب 
یــک  در  نکنــد.  دل زده  و  خســته  را 
کام بایــد گفــت طراحــی  هنــری بازی 
در  خوش بختانــه  اســت.  شــاهکار 
نیــز عملکــرد  فنــی  گرافیــک  بخــش 
و  اســت  مطلــوب  بســیار   Hades
گرافیکــی  مشــکات  و  فریــم  افــت 

هســتند. شــمار  انگشــت  بســیار 

سخن پایانی

بازی Hades بالشــک یکی 
روگ الیک هــای  برتریــن  از 
چنــد ســال اخیــر بــه شــمار 
داســتانی  بســتر  می آیــد. 
شــخصیت های  جــذاب، 
فوق العــاده ســرگرم کننده، 
و  هیجان انگیــز  مبارزاتــی 
گرافیــک هنــری چشــم نواز 
دســت  بــه  دســت  همــه 
شــاهد  تــا  داده انــد  هــم 

یــک شــاهکار باشــیم.

بستر داستانی فوق العاده
شخصیت پردازی بسیار مناسب شخصیت های فرعی

گرافیک هنری فوق العاده چشم نواز
مبارزات جذاب و سرگرم کننده

ارزش تکرار باال

بازی ممکن است برای افراد تازه کار کمی گیج 
کننده باشد
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Release Date 
January 20, 2021
Platforms
PlayStation 4
PlayStation 5
Nintendo Switch
Xbox One
Xbox Series X and Series S
Microsoft Windows
Google Stadia
Developer(s)  
IO Interactive
Publisher)s(
IO Interactive
Genre(s)
Stealth

فرنچایــز هیتمــن یکی از قدیمی ترین 
و در عیــن حــال بهتریــن بازی هــای 
ســبک مخفــی کاری بــوده وهســت . 
بعــد تولــد ســری هیتمــن بــا نســخه ی 
خداحافظــی  و   Codname47
 ،Absolution ــا نســخه ی ــودی ب هالی
از صحنــه،  غیبــت  8 ســال  از  بعــد 
ــا ریبــوت  اســتودیوIO Interactive  ب
بــه   2016 ســال  در  هیتمــن  ســری 
بهتریــن شــکل ممکــن مامــور 47 را 
ــد. طراحــی  ــم برگردان ــه صنعــت گی ب
مراحــل عالــی و مارپیــچ گونــه ، انــواع 
هــدف  قتــل  مختلــف  روش هــای 
هیتمــن  ویژگی هــای  مهمتریــن  از 
2016 بــود. بعــد از 2ســال هیتمــن 
2هــم بــه بــازار امــد و توانســت بــا 
اصــاح یکســری نواقــص نســخه اول 

و پیشــرفت در زمینه هــای موفقیــت 
نســخه قبل را تکرار کند ، ســرانجام 
هیتمــن 3 بــه عنــوان نقطــه پایانــی 
بــرای مامــور 47 در ســری ســه گانــه  
World of Assassination معرفــی 
شــد و از همــان ابتــدا بــه عنــوان یکــی 
از بازی هــای مــورد انتظــار بســیاری 
بــازی  ســرانجام   ، بــود  گیمر هــا  از 
منتشــر شــد و توانســت درســت مثل 
2 نســخه گذشــته بــه خوبــی عمــل 
ــه  ــد و یــک خداحافظــی آبرومندان کن
داشــتنی  دوســت   47 مامــور  بــرای 

ــد.  رقــم بزن
اگــر از نســخه Absolution فاکتــور 
بگیریــم ، داســتان در ســری هیتمــن 
از اهمیــت چندانــی برخــوردار نبــوده 
بازیکــن  قتل هــای  بــرای  صرفــا  و 

می دهــد.  هــدف  او  انگیزه هــای  و 
داســتان نســخه ســوم هیتمــن بــا 
فاصلــه بعــد از نســخه دوم شــروع 
، بعــد حــوادث دو نســخه  میشــود 
قبــل و معرفــی ســازمان مرمــوزی بــه 
ــار در ایــن  ــام Providence ، ایــن ب ن
 47 مامــور  نقــش  در  شــما  نســخه 
بایــد بــه شــکار اعضــای آن بپردازیــد 
و پــرده از راز ایــن ســازمان مخــوف 
ــای  ــه معن ــازی ب ــد . داســتان ب برداری
واقعــی کلمــه ســاده اســت و ســاده 
هــم روایــت میشــود درواقــع هــدف 
روی  بــر  گیمــر  تمرکــز  ســازندگان 
همینطــور   ، اســت  بــوده  گیم پلــی 
در طــول بــازی شــاهد چنــد پیچــش 
البتــه  کــه  هســتیم  نیــز  داســتانی 
ازنظــر   . اســت  پیشــبینی  قابــل 

Hitman 3
رسالت یک قاتل
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بســیار  بــازی  پــردازی  شــخصیت 
خــوب عمــل کــرده اســت و مخصوصــا 
شــخصیت پــردازی مامــور 47 و دایانــا 
کامــا  و  گرفتــه  انجــام  خوبــی  بــه 
میتوانیــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد 
و ایــرادی بــه ایــن بخــش وارد نیســت .
بــازی  گیم پلــی  بــه  میرســیم  امــا 
در  بخــش  تریــن  مهــم  درواقــع  کــه 
تمــام عناویــن هیتمــن بــوده اســت. 
ــازی دقیقــا همــان  اســاس گیم پلــی ب
نســخه های  در  کــه  اســت  چیــزی 
قبــل دیــده ایــم البتــه پیشــرفت هایی 
نیــز داشــته اســت بــرای مثــال یــک 
اســکنر دوربیــن دار بــه بــازی اضافــه 
شــده اســت  کــه بــا آن مــی توانیــد 
ــد ودر  تعــدادی هــک را  انجــام بدهی
مراحــل پایانــی بــازی نقــش پررنــگ 
طــور  همیــن  داشــت ،  خواهــد  تــری 
نیــز   vr بــا  را  مراحــل  توانیــد  مــی 
انجــام بدهیــد. چنــد اســلحه جدیــد و 
تعــدادی ابــزار جدیــد هــم بــه  بــازی 
اضافــه شــده اســت ، البتــه ایــن نکتــه 
نیــز قابــل ذکــر اســت گیم پلــی بــازی 
بی نقــص  تقریبــا   2016 نســخه  از 
بــوده و نیــاز بــه تغییــر زیادی نداشــته 
گیم پلــی  نســخه  ایــن  در  و  اســت  
بــه نقطــه بلــوغ خــود رســیده اســت . 
از  بــازی  بــه ماننــد دو نســخه قبــل 
6 مرحلــه  تشــکیل  شــده اســت و 
شــوید،  منطقــه  وارد  بایــد   شــما 
اهــداف مشــخص شــده را بــه قتــل 
برســانید و از منطقــه خــارج شــوید ، 
تعــداد  شــندین  بــا  وجــه  هیــچ  بــه 
بــازی  یــک  بــا  نکنیــد  فکــر  مراحــل 
هســتید،  رو  بــه  رو  مصــرف  یکبــار 
روش هــای  انــواع  مرحلــه   درهــر 
انــواع ســنایرو های  و  قتــل  مختلــف 
بــرای تصادفــی جلــو دادن  مختلــف 
قتــل داریــد یــا حتــی مــی توانیــد کمــی 
خشــونت کار را بیشــتر کنیــد و ایــن 
بــار بــازی انــواع اســلحه  های مختلــف 
و ابزار هــای مختلــف در اختیــار شــما 
قــرار میدهــد از کلــت هــای معــرف 
ســم  و  امپــول  چنــد  تــا   47 مامــور 
کشــنده و حتــی ســاح های ســنگین 
نظیــر انــواع اســالت رایفل هــا  تــک 
کار  اکشــن  کمــی  تــا  و...  تیرانــداز 
را بیشــتر کنیــد . ارزش تکــرار بــازی 
بــه شــدت بــاال اســت و مــی توانیــد 
تمــام مراحــل بــازی را بارهــا انجــام 
بدهیــد بــدون اینکــه تکــراری بشــود 
بــازی خاقیــت  تنهــا محدودیــت در 
شماســت ! .همیــن طــور ســازنده  ها 
در ایــن نســخه کمــی بــه بــازی تنــوع 
بــازی  تــا  انــد  داده  نیــز  را  مراحــل 
بــرای گیمــر خســته کننــده نشــود  در 
مرحلــه ای بایــد در نقــش یــک کارگاه 
بایــد یــک قاتــل را پیــدا کنیــد. ایــن 
گونــه مراحــل کــه بــه نوعــی مراحــل 
ــا اینکــه تاثیــر  فرعــی بــازی هســتند ب
زیــادی ندارنــد امــا بــه بیشــتر اشــنا 
شــدن بــا محیــط  و همچنیــن اهــداف 

شــما کمــک میکنــد، البتــه چیــزی کــه 
از ارزش گیم پلــی بــازی کــم کــرده و 
باعــث مــی شــود نتوانیــم بــه گیم پلــی 
بــازی لقــب شــاهکار بدهیــم هــوش 
مصنوعــی بــه شــدت افتضــاح بــازی 
اســت. متســفانه بــر خــاف ادعــای 
مصنوعــی  هــوش   IO Interactive
بــازی تقریبــا هیــچ پیشــرفتی نداشــته 
اســت و در یــک بــازی بــازی مخفــی 
گیم پلــی  رکن هــای  از  یکــی  کاری 
دشــمان  خــوب  مصنوعــی  هــوش 
در  شــما  دشــمنان  است.متســفانه 
بــازی بــه معنــای واقعــی کلمــه احمــق 
بــازی  نگهبــان  مثــال  بــرای  هســتند 
بــه هیــچ وجــه متوجــه نمی شــود کــه 
ناپدیــد  پیــش  ثانیــه   30 همــکارش 
شــده اســت و حــاال یــک فــرد کچــل 
زنــی  گشــت  حــال  در  او  لبــاس  بــا 
شــما  دشــمنان  طــور  اســت!همین 
حتــی از نعمــت شــنوایی هــم بی بهــره 
کلــت  یــک  بــا  میتوانیــد  هســتند. 
صــدا خفــه کــن دار یــک نگهبــان را 
بکشــید بــدون اینکــه نگهبــان کنــاری 
حتــی متوجــه چیــزی بشــود همیــن 
طــور نکتــه دیگــر کــه بــازی را آســان 
نگهبان هــا  واکنــش   اســت  کــرده 
در صــورت شناســایی شــدن مامــور 
اینکــه شــروع  جــای  بــه  و  47اســت 
بــه شــلیک کننــد یــا بقیــه نهگبان هــا 
را خبــر کنــد تنهــا بــه شــما میگویــد 
و  بگیریــد  بــاال  را  خــود  دســت های 
ســپس بــا زدن یــک دکمــه مامــور 47 
آن نگهبــان را میکشــد بــدون اینکــه 
کســی متوجــه بشــود . ضعــف هــوش 
مصنوعــی بــه اینجــا ختــم نمیشــود و 
حتــی نگهبانــان هــای بــازی بــه شــدت 
کنــد هــم هســنتد ، حتــی درباالتریــن 
کمــی  اگــر  بــازی  ســختی  درجــه 
عکــس العمــل خوبــی داشــته باشــید 
میتوانیــد بــه ســرعت چنــد نگهبــان 
را بــه صــورت علنــی بــا ســاح گــرم  
بکشــید بــدون اینکــه کســی متوجــه 
  npcمصنوعــی هــوش  بشــود.درباره 
ــوز  ــی وجــد دارد و هن هــا هــم ایرادات
هــم نســبت بــه اتفاقــات اطــراف خــود 
در  .همینطــور  تفــاوت هســنتد  بــی 
بــازی  همچــان  نیــز  اکشــن  بخــش 
هــوش  و  میکنــد  عمــل  ضعیــف 
ــی از مواقــع  ــان حت مصنوعــی نگهابان
مخفــی کاری هــم بــد تــر عمــل میکنــد 
کمــی  بودیــم  امیــدوار  حداقــل  و 
نگهبانــان خشــن تــر برخــورد کننــد تــا 
بتــوان بهانــه ای بــرای مخفــی کاری 
در بــازی و دوری از اکشــن شــدن آن 
باشــد . همینطــور بــازی از لحــاظ گان 
ــه اســتاندارد  ــی ب ــوز حت پلــی هــم هن
نشــده  نزدیــک  8هــم  نســل  هــای 
در  حــس  وجــه  هیــچ  بــه  و  اســت 
دســت داشــتن یک اســلحه و شــلیک 

کــردن را بــه شــما نمــی دهــد. 
نظــر  از  بــازی  گرافیــک  بحــث  در 
و  اســت  کــرده  پیــدا  ارتقــا  بصــری 
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در  خــوب  فنــی  گرافیــک  یــه  شــاهد 
کنســول هــای نســل 8و9 هســتیم امــا 
بــازی ایراداتــی نیــز دارد کــه مهمتریــن 
آنهــا انمیشــن هــای بــه شــدت مصنوعــی 
بــازی اســت  حتــی حــرکات مامــور 47  
نیــز گاهــی غیــر عــادی بــه نظــر مــی ایــد و 
ســازنده هــا از نســخه 2016 تغییــری در 
آن ایجــاد نکــرده انــد همیــن طــور نکتــه 
لطمــه  بــازی  بــه  بســیار  کــه  دیگــر  ای 
زده اســت ، فیزیــک بــد بــازی اســت ، 
مثــل اینکــه ســازنده هــا فرامــوش کــرده 
انــد یکــی از روش هــای قتــل اســتفاده 
از مــواد منفجــره اســت و زمانــی کــه از 
آن اســتفاده مــی کنیــد ،  افــراد مثــل 
پرتــاب  اطــراف  بــه  مانکــن  ســری  یــک 
میشــوند. ایــن موضــوع دربــاره اســتفاده 
از اســلحه تــک تیر انــداز هــم بــه چشــم 
مــی ایــد و شــاهد صحنــه هــای اغــراق 
امیــزی هســتیم و بــا برخــورد یــک گلولــه 
بــه شــخص مــورد هــدف چنــد متــر بــه 
هــوا پرتــاب میشــود . البتــه ایــن نکتــه 
بــازی  کــه  اســت  اهمیــت  حائــز  نیــز 
بــه  شــدت  بهینــه بــوده و هیتمــن 3 
و   2016 هیتمــن  مراحــل  تمامــی  بــا 
ــی دارد . از  ــل قبول هیتمــن 2 حجــم قاب
نظــر هنــری و اتمســفر بــازی کار خــود را 
عالــی انجــام داده اســت شــاهد محیــط 
هــای زیبــا هســتیم  و ایــن موضــوع در 
رایانــه هــای شــخصی و کنســول هــای 
نســل 9 بیشــتر بــه چشــم مــی ایــد و 
هــای  فنــاوری  از  اســتفاده  بخصــوص 
جدیــد نظیــر ریترســینگ بــازی را بســیار 
زنــده تــر نشــان میدهــد . مخصوصــا در 
مرحلــه کشــور چیــن اتمســفر بــازی شــما 
در خــود غــرق میکنــد. همیــن طــور در 
برخــی مواقــع شــاهد بــاگ و افــت فریــم 
بــه  امــا  نیــز هســتیم  هــای محســوس 

تجربــه کلــی بــازی لطمــه وارد نمیکنــد .
بــازی کامــا نمــره  در بحــث موســیقی 
شــاهد  و  میکنــد  دریافــت  قبولــی 
بهترین موســیقی در کل ســری هســتیم 
در بحــث صداگــزاری بــازی خــوب عمــل 
47و  مامــور  شــخصیت  اســت  کــرده 
شــصخیت هــای اصلــی  کار خــود را بــه 
بحــث  در  امــا  انــد  داده  انجــام  خوبــی 
صداپیشــگی npc  هــا اشــکاتی وجــود 
دارد و بــه جــز 2مرحلــه تمــام در تمــام 
مراحــل در کشــور هــای مختلــف مــردم 
بــه یــک زبــان و لحجــه صحبــت میکننــد 
ایــن از ارزش بــازی کاســته همیــن طــور 
زده  بــازی  اتمســفر  بــه  بــدی  ضربــه 

اســت. 
تنهــا  3نــه  هیتمــن  کلــی  حالــت  در 
بهتریــن نســخه ی ســری، بلکــه یکــی از 
نیــز  مخفــی کاری  هــای  بــازی  بهتریــن 
شــکومند  خداحافظــی  یــک  و  هســت 
بــرای مامــور 47 محســوب می شــود. اگــر 
ــا  از طرفــداران ســری هیتمــن هســتید ی
بــازی هــای مخفــی کاری،  از طرفــداران 
گزینــه  بهتریــن  از  3یکــی  هیتمــن 

هاســت.
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گیم پلی جذاب
سناریوها و روش های قتل افراد، متعدد و هیجان انگیز طراحی شده اند.

موسیقی های  شنیدنی هر مرحله
گرافیک هنری بی نظیر

گرافیک فنی پایدار
طراحی مراحل پیچیده و کارآمد

ارزش تکرار بسیار باال

انیمیشن های خشک، تکراری و قدیمی
هوش مصنوعی عجیب دشمنان و NPCها

8.7

+-
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 The Legend of Zelda: بــازی 
Breath of the Wild عنــوان بســیار 
اســتانداردهای  کــه  بــود  موفقــی 
اکشــن  بازی هــای  بــرای  جدیــدی 
کــرد.  ایجــاد  بــاز  جهــان  ادونچــر 
بــا توجــه بــه موفقیــت بــاالی ایــن 
بــرای  آن  از  بــرداری  ایــده  عنــوان، 
نکتــه ای  بازی هــای جدیــد  ســاخت 
 Immortals: نبــود.  ذهــن  از  دور 
اســت  عنوانــی   Fenyx Rising
دنیــای  عناصــر  کــرده  ســعی  کــه 
Assassin’s Creed را بــا گیم پلــی 
هــم  در   Breath of the Wild
بــه  آمیختــه و در فضایــی فانتــزی 
کاربــران ارائــه بدهــد. در ادامــه بــه 
می پردازیــم.  عنــوان  ایــن  بررســی 

می پردازیــم. عنــوان 
با داســتان بازی شــروع می کنیم. از 
همــان زمــان معرفــی ابتدایــی بــازی 

 Gods and Monsters عنــوان  بــا 
بــا  قــرار اســت  بــود کــه  مشــخص 
باشــیم.  روبــه رو  فانتــزی  عنوانــی 
ســاخت  حیــن  در  یوبی ســافت 
 Assassin’s Creed Odyssey
یونــان  اســاطیر  و  تاریــخ  مــورد  در 
اطاعــات زیــادی کســب کــرده بــود 
کــه  گرفــت  تصمیــم  رو  ایــن  از  و 
بــرود  عنوانــی  ســاخت  ســراغ  بــه 
اســاطیر  بــه  خــاص  طــور  بــه  کــه 
یونــان بپــردازد و مســتقل از دنیــای 

باشــد.  Assassin’s Creed
کــه   Typhoon بــازی،  ابتــدای  در 
موجــودات  پلیدتریــن  از  یکــی 
از  اســت،  یونــان  افســانه های 
زنــدان خــود فــرار کــرده و بــه ســراغ 
از  تــا  مــی رود  الیمپــوس  خدایــان 
آنــان بــه خاطــر محبــوس کردنــش 
ســراغ  بــه  زئــوس  بگیــرد.  انتقــام 

سال هاســت  کــه  پرومتئــوس 
زندانــی شــده مــی رود تــا از او کمــک 
بگیــرد. پرومتئــوس بــا زئــوس شــرط 
ــی  ــک انســان فان ــد کــه اگــر ی می کن
Typhoon را شکســت داد، زئــوس 
ایــن  غیــر  در  و  ســازد  آزاد  را  او 
نابــودی  بــرای  زئــوس  بــه  صــورت، 
Typhoon کمــک کنــد. بــا قبــول ایــن 
شــرط، پرومتئــوس از توانایی هــای 
خــود اســتفاده می کنــد تا شــخصیت 
اصلــی بــازی کــه فینیکــس نــام دارد 
ایــن  وارد  اســت،  انســان  یــک  و 

بشــود. ماجراهــا 
شــدن  غــرق  از  بعــد  فینیکــس 
فعالیــت  آن  در  کــه  کشــتی ای 
بــه طــرز معجــزه آســایی  می کــرد، 
 Golden ــره ــه جزی ــه و ب نجــات یافت
متوجــه  آنجــا  در  و  رســیده   Isle
در  اتفاقاتــی  چــه  کــه  می شــود 

Release Date 
3 December 2020
Platforms
Microsoft Windows
Nintendo Switch
PlayStation 4
PlayStation 5
Xbox One
Xbox Series X/S
Developer(s) 
Ubisoft Quebec
Publisher)s( 
Ubisoft
Genre(s)
Action-adventure

Immortals: Fenyx Rising
امیرمهدی نامجو افسانه ی زلدا در یونان
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حــال رخ دادن اســت. فینیکــس هــم 
تصمیــم می گیــرد بــه خدایــان یونــان 
کمــک کنــد کــه Typhoon را شکســت 

بدهنــد.
داســتان بــازی بــا ایــن مقدمــه شــروع 
می شــود و بــه تدریــج شــخصیت های 
در  را  گوناگونــی  وقایــع  و  مختلــف 
مقابــل شــما قــرار می دهــد. نکتــه ای 
بــر  بــازی  تأکیــد  دارد،  وجــود  کــه 
حــدی  تــا  و  فانتــزی  فضــای  حفــظ 
طنــز اســت. بــازی ســعی نــدارد کــه 
ظاهــری   Assassin’s Creed ماننــد 
در  و  باشــد  داشــته  واقع گرایانــه 
ــازی شــکل و  نتیجــه، همــه چیــز در ب
شــمایلی فانتزی تر داشــته و چاشــنی 
طنــز و شــوخی بــا آن هــا مخلوط شــده 
تــا  گرفتــه  بــازی  داســتان  از  اســت. 
طراحــی دشــمنان، همگــی رگه هایــی 
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از طنــز را در خــود دارنــد و هــر چنــد 
اوقــات  گاهــی  طنــز،  المــان  ایــن 
چنــدان موفــق عمــل نمی کنــد، امــا 
در مجمــوع در ســطح قابــل قبولــی 
داســتان  البتــه  می شــود.  ظاهــر 
 Assassin’s بازی در نهایت در حد
Creed نیست و به شکل واضحی، 
 Breath در یــک ســری المان هــا از
کــرده  الگوبــرداری   of the Wild
 Typhoon اســت )مثــاً تشــابه کلــی
بــا Ganondorf( امــا فــارغ از همــه 
حــد  تــا  بــازی  داســتان  این هــا، 
اســت  بخــش  رضایــت  معقولــی 
انگیــزه ای  عنــوان  بــه  می توانــد  و 
بــرای ادامــه بــازی عمــل کنــد؛ امــا 
داســتان  یــک  کــه  ایــن  قصــد  بــه 
ــه ســراغ  ــد ب ــه کنی شــاهکار را تجرب

ایــن عنــوان نرویــد.
بــازی  گیم پلــی  بعــدی  نکتــه 
گفتــه  کــه  طــور  همــان  اســت. 
کــرده  ســعی   Immortals شــد، 
 Breath of the از  شــدت  بــه  تــا 
Wild الهــام بگیــرد و یــک ســری از 
 Assassin’s گیم پلــی  المان هــای 
تشــابه  کنــد.  آن  وارد  را   Creed
از   Breath of the Wild بــا  بــازی 
همــان ابتــدا مشــخص اســت. نحــوه 
شــخصیت،   Stamina مدیریــت 
ســاختار  کوه هــا،  از  رفتــن  بــاال 
کلــی محیــط، جورچین هــا، همــه و 
 Breath of the Wild همــه یــادآور
هســتند؛ امــا بایــد ببینیــم مســتقل 
از تشــابه زیــاد، پیــاده ســازی آن هــا 
بــه خوبــی انجــام شــده اســت یــا نــه.
 Breath of در  کــه  چیــزی  اولیــن 
the Wild اهمیــت باالیــی داشــت، 
ارزش جســت وجو  روی  بــر  تمرکــز 
نــکات  کــردن  پیــدا  و  محیــط  در 
اســت.  آن  گوشــه  هــر  در  تــازه 
 Immortals در  یوبی ســافت 
گرفتــه  پیــش  را  مشــابهی  روش 
کــه دنیایــی  کــرده  اســت و ســعی 
را در مقابــل بازیکنــان ارائــه بدهــد 
آن  گوشــه  هــر  در  کنــدوکاو  کــه 
بخشــی  هیــچ  و  باشــد  ارزشــمند 
مســاحت  افزایــش  بــرای  صرفــاً 

بیهــوده محیــط قــرار نگرفتــه باشــد. 
می تــوان گفــت نتیجــه کار هــم تــا 
حــد خوبــی رضایــت بخــش اســت.

بــازی بــه جــای تکیــه بــر سیســتم 
فرعــی،  مأموریت هــای  ســنتی 
شــکل  بــه  را  جانبــی  کارهــای 
سرتاســر  در  مختلــف  معماهــای 
تــا  اســت  کــرده  پخــش  محیــط 
شــما در هــر لحظــه، بنــا بــه حــس 
کنجــکاوی خــود بــه هــر قســمتی از 
محیــط کــه رفتیــد،  معمــای خاصــی 
باشــد.  شــما  انتظــار  در  آنجــا  در 
انجــام ایــن معماهــا می توانــد منجــر 
بــه دســتیابی به ســاح یــا زره جدید 
و یــا ارتقــای قابلیت هــا بشــود. حتی 
Shrine هــای  شــبیه  قســمت هایی 
Breath of the Wild هــم در بــازی 
قــرار دارنــد کــه شــما را وارد محیطی 
خــارج از دنیــای اصلــی بــازی کــرده و 
در آن هــا بــا چالش هــای مبــارزه ای 
روبــه رو  خاصــی  پلتفرمینــگ  یــا 

شــد. خواهیــد 
البتــه یــک نکتــه مهــم وجــود دارد. 
ــا قبــل از  در Breath of the Wild ت
رســیدن بــه هــر قســمت، بازیکــن 
چالــش  یــا  معمــا  از  نمی توانســت 
ایــن  شــود.  باخبــر  آن  در  موجــود 
قــوت  نقــاط  از  یکــی  موضــوع 
جادویــی آن بــازی بــود کــه باعــث 
بــا  لحظــه  هــر  بازیکنــان  می شــد 
اتفاقــات مختلــف غافلگیــر شــوند. 
متأســفانه در Immortals می تــوان 
فعالیت هــای مختلــف روی محیــط 
بــازی را بــا بررســی از نقــاط مرتفــع، 
ایــن  کــرد.  مشــخص  پیشــاپیش 
بــه  اضافــی  قابلیــت  یــک  شــاید 
باعــث  عمــل  در  امــا  برســد،  نظــر 
کمتــر  بازیکنــان  کــه  می شــود 
غافلگیــر بشــوند. هــر چنــد در اصــل 
ســایر  رایــج  ســبک   Immortals
ایــن  و  کــرده  رعایــت  را  بازی هــا 
کــه  اســت   Breath of the Wild
ــه سنت شــکنی کــرده،  ــن زمین در ای
باعــث  سنت شــکنی  همیــن  امــا 
 Breath of the شــدن  متفــاوت 

اســت. شــده   Wild

بی شــباهت  هــم  بــازی  معماهــای 
بــه Breath of the Wild نیســتند. 
معماهایــی کــه نیــاز بــه جابه جایــی 
آیتم هــا بــا قابلیت هــای ویــژه دارنــد 
هماننــد آن عنــوان در ایــن جــا هــم 
حضــور دارنــد. معماهــای گوناگونــی 
بــه  تیرانــدازی  بــر  مبتنــی  هــم 
شــکل های مختلــف در بــازی قــرار 
گرفته انــد و بعضــی از معماهــا هــم 
قابلیت هــای  روی  بــر  شــدت  بــه 
در  کرده انــد.  تمرکــز  پلتفرمینــگ 
ابتــدای بــازی ایــن معماهــا از نظــر 
ولــی  دارنــد  خوبــی  اوضــاع  تنــوع 
بــازی  اواخــر  بــه  کم کــم  وقتــی 
نزدیــک می شــوید، آن هــا تــا حــدی 
می شــوند  خســته کننده  و  تکــراری 
حــدی  در  حــس  ایــن  چنــد  هــر  و 
نیســت کــه شــما را از ادامــه بــازی 
حــال  هــر  بــه  امــا  کنــد،  منصــرف 
کمبــود تنــوع در اواخــر آن احســاس 

می شــود. 
در زمینــه مبــارزات، بــازی شــیوه ای 
 Assassin’s بازی هــای  مشــابه 
Creed را بــا ســطح فانتــزی بــودن 
اســت. هماننــد  گرفتــه  پــی  باالتــر 
 Assassin’s Creed بازی هــای اخیر
ســاح های  بــه  عنــوان  ایــن  در 
و  داریــد  دسترســی  متنوعــی 
می توانیــد  ســطح،   ارتقــای  بــا 
قابلیت هــای جدیــدی را در مبــارزه 
ــا دشــمنان بــه دســت بیاوریــد؛ از  ب
تــا آهســته  حمــات جدیــد گرفتــه 
کــردن زمــان در هنــگام تیرانــدازی، 
هــر کــدام بــه نحــوی در مبــارزات بــه 

کــرد. کمــک خواهنــد  شــما 
ریتــم مبــارزات بــازی تــا حــدی بــه 
بازی هــای Hack & Slash شــباهت 
حتــی  و  ســریع  مبــارزات  و  دارد 
حملــه کــردن از هــوا بــه دشــمنان در 
ــازی بســیار رایــج هســتند. چنیــن  ب
 Assassin’s ســری  در  را  چیــزی 
Creed بــه دلیــل ذات واقع گرایانــه 
در  ولــی  نبودیــم  شــاهد  ســری 
Immortals شــاهد چنیــن سیســتم 
ایــن  در  بــازی  هســتیم.  مبارزاتــی 
و دل چســب  جــذاب  واقعــاً  زمینــه 
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تنــوع  و  اســت  آمــده  در  کار  از 
مبــارزه  در  کــه  مختلفــی  حــرکات 
بــا دشــمنان بــه کار می گیریــد، بــه 
ــه  عــاوه اســتفاده از تیــر و کمــان ب
شــکل های گوناگــون بــرای نبــرد بــا 
نتیجــه  کــه  باعــث می شــود  آن هــا 
نهایــی بســیار لــذت بخــش باشــد.
اســطوره ای  قابلیــت  ســری  یــک 
اختیارتــان  بــازی در  هــم در طــول 
قــرار می گیــرد کــه حمــات بســیار 
شــکل  بــه  و  هســتند  قدرتمنــدی 
تأثیــر  تحــت  را  مبــارزات  متفاوتــی 
سیســتمی  البتــه  می دهنــد.  قــرار 
مشــابه را در بــازی Odyssey هــم 
ــن  ــم امــا در ای مشــاهده کــرده بودی
جــا بــا عمــق بیش تــر بــه ایــن نــوع 
شــده  پرداختــه  ماورایــی  حــرکات 

اســت.
دشــمنانی کــه در بــازی قــرار دارنــد، 
از لحاظ ظاهری و جثه تنوع بسیار 
باالیــی دارنــد. بــا ایــن حــال مشــکلی 
کــه  اســت  ایــن  دارد  وجــود  کــه 
عمــوم آن هــا چالــش خیلــی جــدی 
در مقابــل بازیکــن قــرار نمی دهنــد 
از  اســتفاده  بــدون  می توانیــد  و 
کــه  قابلیت هایــی  از  بســیاری 
بــازی در اختیارتــان قــرار داده و بــا 
تکــرار اســتراتژی های رایجــی نظیــر 
را  آنــان  ضربــه،   و  دادن  جاخالــی 
شکســت بدهیــد. ایــن مشــکل بــرای 

کمرنگ تــر  البتــه  بــازی  باس هــای 
اســت امــا بــه هــر حــال در بخــش 
اواخــر  بــازی خصوصــاً  از  عمــده ای 
آن، این مشــکل احســاس می شــود.

اصلــی  هســته  کــه  کنیــد  توجــه 
مبــارزات همچنــان بــه شــدت لــذت 
بخــش اســت امــا چالــش دشــمنان 
می تــوان  کــه  اســت  شــکلی  بــه 
بســیاری از آن قابلیت هــای جــذاب 
بــه یــک  را نادیــده گرفــت و صرفــاً 
شــکل ثابــت، اکثــر آنــان را شکســت 
معمــوالً  هــم  انســان  ذهــن  داد. 
اگــر ببینــد کاری را بــدون خاقیــت 
بدهــد،  انجــام  به راحتــی  می توانــد 
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ســراغ روش هــای خاقانه تــر نمــی رود. 
در نتیجــه نبــود چالــش جــدی باعــث 
می شــود خیلــی از بازیکنــان از نهایــت 
مبــارزات  اصلــی  هســته  پتانســیل 

ــد. ــازی اســتفاده نکنن ب
در نهایــت و بــا تمــام مــواردی کــه در 
مــورد گیم پلــی گفتــه شــد، می توانیــم 
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه بــا عنوانــی 
جــذاب روبــه رو هســتیم. عنوانــی کــه 
عــاوه بــر کیفیــت خــوب خــود، نشــان 
درســت  الگوبــرداری  بــا  می دهــد 
می تــوان   Breath of the Wild از 
بازی هــای بســیار خوبــی را خلــق کــرد. 
تقریبــاً در اکثــر بخش هــای گیم پلــی 
ایــن  از  گرفتــن  ایــده  شــاهد  بــازی 
عنــوان هســتیم ولــی مهــم ایــن اســت 
کــه پیــاده ســازی ایــن ایده هــا هــم بــه 
درســتی صــورت گرفتــه اســت. البتــه 
ایراداتــی هــم در گیم پلــی بــازی وجــود 
یــک ســری  و  تنــوع  از لحــاظ  و  دارد 
شــاخصه های دیگــر کــه اشــاره شــد،  
 Breath of the Wild حــد  در  بــازی 
نیســت  ولــی هیــچ کــدام از ایــرادات 
کــه در حــس  آن قــدر مهــم نیســتند 
نهایــی شــما از بــازی اثــر گــذار باشــند.

بــه  نوبــت  گیم پلــی،  از  بعــد 
بخــش  در  می رســد.  بــازی  گرافیــک 
تمــام  ســنگ  ســازندگان  هنــری، 
گذاشــته اند. بــازی پــر از مناظــر بکــر 

بــا رنگ بندی هــای زیبــا اســت کــه از 
تماشــای آن ها ســیر نخواهید شــد. از 
کوه هــا گرفتــه تــا علفزارهــای سرســبز 
بــازی، همــه و همــه بــه شــکلی زیبا در 
بــازی قــرار گرفته انــد. ســبک هنــری 
بــازی دقیقــاً بــا فضــای طنــز و فانتــزی 
داســتانی آن هماهنگــی دارد. ضمــن 
ایــن کــه ایــن فضــای هنــری تفــاوت 
واقع گرایانــه  محیط هــای  بــا  زیــادی 
نظیــر  یوبی ســافت  عناویــن  ســایر 
 Watch Dogs و Assassin’s Creed
دارد و همیــن تفــاوت ســبک نیــز یــک 
نکتــه مثبــت بســیار مهــم محســوب 

می شــود.
در زمینــه طراحــی هنــری موجــودات 
بســیار  ســازندگان  هــم  اســاطیری 
ســازندگان  کرده انــد.  عمــل  موفــق 
هــر  چنــد بــه طــور کامــل از اســاطیر 
یونــان الهــام گرفته انــد امــا بســیاری از 
هیوالهــای بــازی تفاوت هــای جذابــی 
ســایر  واقع گرایانــه  مدل هــای  بــا 
بازی هــا دارنــد. ایــن کــه Medusa و 
ترســناک،   ظاهــری  به جــای   Gorgon
کرده انــد  پیــدا  خنــده دار  چهــره ای 
ســازندگان  بــاالی  تــاش  از  نشــان 
بــرای خلــق دنیایــی منحصــر بــه فــرد 
دارد؛ دنیایــی کــه می تــوان گفــت در 
خلــق آن موفــق هــم بوده انــد. بــازی به 
قــدری از لحــاظ هنــری جــذاب اســت 

17
سی

رر
و ب

د 
نق

Ga
m

ef
a.

co
m



مبارزات جذاب و لذت بخش، پازل های بازی عموماً طراحی 
خوبی دارند، طراحی متفاوت موجودات اساطیری، گرافیک 
هنری فوق العاده زیبا، طراحی محیطی فوق العاده و وجود 

فعالیت های گوناگون در سرتاسر نقشه بازی

بعضی مشکات فنی در نسخه PC، نبود چالش جدی 
در مبارزه با دشمنان که ممکن است باعث عدم رغبت 
بازیکن به استفاده از مکانیزم های مبارزه ای بازی بشود.

8.7

+-

یوبی ســافت  امیــدوارم  عمیقــاً  کــه 
بــه ســاخت عناوینــی مشــابه ایــن 
بــازی کــه ســبک گرافیــک فانتــزی 

دارنــد هــم ادامــه بدهــد.
از  بــازی  وضعیــت  دیگــر  نکتــه 
لحــاظ فنــی اســت. در ایــن زمینــه 
را  بــازی  عملکــرد  می تــوان  هــم 
ــه طــور کلــی  خــوب ارزیابــی کــرد. ب
شــاید محیط هــای بــازی آن ســطح 
عناوینــی  در  کــه  باالیــی  جزییــات 
دیــده    Assassin’s Creed نظیــر 
ولــی  باشــند  نداشــته  را  می شــود 
وضعیــت کلــی گرافیــک بــازی اعم از 
نورپــردازی و مدل هــای موجــودات 
مختلــف دنیــای بــازی کاماً با ســبک 
هنری اســتفاده شــده در آن تطابق 
دارد. از طرفــی انیمیشــن های بــازی 
هــم واقعــاً ســطح باالیــی دارنــد و 
مبــارزه،  زمینــه  در  علی الخصــوص 
می تــوان گفــت کــه تنــوع و کیفیــت 
آنــان بــه مراتــب از ســایر بازی هــای 

اســت. باالتــر  یوبی ســافت 
مــورد  در  آزاردهنــده  نکتــه  دو 
گرافیــک بــازی وجــود دارد. اولیــن 
چهــره  طراحــی  بــه  مربــوط  نکتــه 
بــازی  انســانی  شــخصیت های 
می شــود کــه خیلــی کیفیــت خوبــی 
راضــی  را  آن  نمی تــوان  و  ندارنــد 
منفــی  نکتــه  دانســت.  کننــده 
بــازی  نبــودن  بهینــه  هــم  دوم 
وضعیــت  البتــه  اســت.   PC روی 
خیلــی  پلتفــرم  ایــن  روی  بــازی 
هــم بــد نیســت ولــی بــا توجــه بــه 
ــه نظــر  ســطح گرافیکــی کلــی آن، ب
بهینه ســازی های  امــکان  می رســد 
داشــته  وجــود  آن  روی  بیش تــری 

گرافیک هــای  کارت  بعضــاً  اســت. 
نســل  کنســو ل های  از  قوی تــر 
کیفیــت  بــه  نمی تواننــد  هشــتم، 
ایــن کنســول ها دســت پیــدا کننــد 
بهینه ســازی  از  خبــر  ایــن  کــه 
البتــه  می دهــد.  بــازی  نامناســب 
خوشــبختانه وضعیــت بــازی مشــابه 
حتــی  کــه  دیگــر  عناویــن  بعضــی 
را  پرچــم دار  گرافیک هــای  کارت 
می کردنــد  مشــکل  دچــار  هــم 
نیســت و بــا سیســتم های رده بــاال 
باالتریــن  در  می تــوان  خوبــی  بــه 
ســطح تنظیمــات بــه تجربــه بــازی 

پرداخــت.
در نهایت به موسیقی و صداگذاری 
ــازی می ٰرســیم. در بعــد موســیقی  ب
دارد  فوق العــاده  عملکــردی  بــازی 
و بــا قطعــات ارکســترال مناســب، 
کامــاً می توانــد بازیکنــان را راضــی 
 Transition نگــه دارد. جابه جایــی و
ورود  هنــگام  در  قطعــات  بیــن 
بــه شــکل خوبــی  هــم  مبــارزه  بــه 
پیــاده ســازی شــده اســت. از بعــد 
نظیــر  مســائلی  اگــر  صداگــذاری، 
بررســی  را  صوتــی  افکت هــای 
کنیــم، ایــراد و مشــکل خاصــی در 
بــازی دیــده نمی شــود؛ امــا از بعــد 
متأســفانه  شــخصیت ها  صــدای 
کاســتی هایی وجــود دارد. هــر چنــد 
لهجــه یونانــی بــه خوبــی ادا شــده 
اســت، امــا بســیاری از دیالوگ هــا 
بی احســاس  بســیار  شــکلی  بــه 
ادا می شــوند و متأســفانه در ایــن 
دیــده  بــازی  در  ایراداتــی  زمینــه 

می شــود.

عنــوان   Immortals: Fenyx Rising
بســیار باکیفیتــی اســت کــه بــا الهــام 
 Breath of از  واضــح  بســیار  گیــری 
بعضــی  کــردن  اضافــه  و   the Wild
 Assassin’s Creed المان هــای  از 
ســعی در ارائــه تجربــه ای لــذت بخــش 
ــوان گفــت کــه در ایــن  داشــته و می ت
زمینــه کامــاً موفــق هــم بــوده اســت. 
بــه  گیم پلــی  زمینــه  در  بــازی  شــاید 
خوبــی Breath of the Wild نباشــد، 
امــا بــا عنوانــی بســیار ارزشــمند طــرف 
هســتیم کــه می توانــد لحظــات لــذت 
فراهــم  بازیکنــان  بــرای  را  بخشــی 
کنــد. تجربــه بــازی می توانــد بــرای هــر 
اکشــن  ســبک  دوســتدار  کــه  فــردی 
ادونچــر اســت، عالــی باشــد. امیدوارم 
رونــد ســاخت بازی هایــی مشــابه ایــن 
عنــوان کــه بــا الهــام از اســتاندارد های 
Breath of the Wild، ســعی در ارائه 
تجربــه ای جدیــد دارنــد، ادامــه پیــدا 

کنــد.
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Release Date 
October 27, 2020
Platforms 
PlayStation 4
Xbox One
Microsoft Windows
Nintendo Switch
PlayStation 5
Xbox Series X/S
Developer(s)         
One More Level
Slipgate Ironworks
Publisher)s(
All in! Games SA
505 Games
Genre(s)
Action, platform

زمانــی  بــازه  میــادی،   ۲۰۲۰ ســال 
کامــاً عجیــب و غریبــی بــود. بــازی 
ــوان یکــی  ــه عن Cyberpunk 2077 ب
از مــورد انتظارتریــن عناویــن تاریــخ 
ــر خــورد و پــس از  ــار تاخی ــن ب چندی
عرضــه نیــز حواشــی زیــادی را ایجــاد 
کــرد؛ البتــه مــا بــه ایــن حواشــی و 
دلیــل آن کاری نداریــم امــا زمانــی 
ایــن  هم ژانــر  دیگــر  آثــار  نــام  کــه 
شــرایط  می آیــد،  میــان  بــه  بــازی 
 Ghostrunner فــرق می کنــد. بــازی
 ۲۰۲۰ ســال  بازی هــای  دیگــر  از 
کــه  می آیــد  شــمار  بــه  میــادی 
حــول  را  خــود  اصلــی  مضمــون 
ســایبرپانک شــکل داده اســت. ایــن 
بــازی چــه خــوب یــا چــه بــد چنــان در 
موج Cyberpunk 2077 گرفتار شــد 
کــه حتــی افــرادی کــه بــه تجربــه آن 
نیــز پرداختنــد، بــا امیــد بــه تجربــه ای 
بهتــر در اثــر مذکــور، از دقایــق خــود 

بــه انــدازه کافــی اســتفاده نکردنــد. 
مــدت  گذشــت  از  پــس  اکنــون 
عرضــه  از  طوالنــی  تقریبــاً  زمانــی 
Cyberpunk 2077 و حواشی آن، با 
دیــدی معقــول می تــوان بــاری دیگــر 
 Ghostrunner بــازی  بررســی  بــه 
پرداخــت و مشــخصه های قدرتمنــد 

آن را رو کــرد.
ســاخته   Ghostrunner بــازی 
 One More Level اســتودیو 
یــک  همان طــور کــه گفتــه شــد در 
دنیــای ســایبرپانک دنبــال می شــود 
آن  خشــن  و  ســریع  گیم پلــی  و 
خشــونت  از  بــارز  نمونــه  یــک 
چنیــن  در  موجــود  افسارگســیخته 
ســعی  ادامــه  در  اســت.  جهانــی 
را  بــازی مذکــور  کــه  کــرد  خواهیــم 
از جهــات گوناگــون بررســی کــرده و 
نــکات مثبــت و منفــی آن را بیابیــم. 
تقابــل دو اســتودیو لهســتان در یــک 

ســال آن هم در یک ســبک شــاید از 
اتفاقاتــی باشــد کــه نســل نهــم لــذت 

کنــد. دریــغ  مــا  از  را  تجربــه اش 
اگــر قــرار اســت بــا یــک جملــه شــروع 
بــازی  از  هرگــز  آینــده  در  کنیــم، 
Ghostrunner بــه خاطــر داســتانش 
نــام نخواهنــد بــرد. روایــت بــازی در 
بــا  غلیــظ  ســایبرپانک  محیــط  یــک 
و  نئــون  نورانــی  اشــعه  میلیون هــا 
ســریع،  فوق العــاده  گیم پلــی  یــک 
آ هنگ هــای هیجــان زا و یــک کلیــت 
جــذاب رقــم می خــورد کــه پــس از 
مدتــی عمــاً شــما نمی دانیــد کــه چــرا 
در حــال کشــتن و مــردن هســتید. 
یــک نفــر بی وقفــه بــا شــما در ارتبــاط 
خواهــد بــود کــه غیــر از او، کســی 
قــادر بــه ارائــه اطاعاتــی بیشــتری 
انســان ها  از  سواســتفاده  نیســت. 
بــه عنــوان ابــزاری جهــت پیش بــرد 
کــه  شــخصی  و  شــیطانی  اهــداف 

GhostRunner
مهدی ملکینئون، خشونت، کاتانا
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پشــت تمــام ایــن قضایــا قــرار گرفتــه، 
کــه  اســت  خاصه تریــن خاصــه ای 
می توانــم دربــاره داســتان بــازی بــا 
شــما در میــان بگــذارم تــا در رونــد 
یــک  عنــوان  بــه  مــن  از  گیم پلــی، 
انســان پســت کــه همــه چیــز را لــو 

یــاد نکنیــد! می دهــد 

 Ghostrunner پیــش از تجربــه بــازی
مــن،  نگرانــی  بزرگ تریــن  شــاید 
بــه  اثــر  ایــن  ضمنــی  شــباهت 
بــود.   Mirror’s Edge مجموعــه 
اگرچــه مجموعــه یــاد شــده اکنــون 
نــزد بســیاری بهتریــن بــازی موجــود 
در ســبک پارکور اســت اما هیچ کس 
دوســت نــدارد کــه بــه تکــرار مکــررات 
بپــردازد. جهــان پــر از ایده هــای نــو 
چنــد  می تــوان  مســلماً  کــه  اســت 
بــازی  رونــد  در  را  آن هــا  از  عــدد 
Ghostrunner هــم بــه کار گرفــت. 

لهســتانی  ســازندگان  خوشــبختانه 
ایــن بــازی، در بخــش گیم پلــی بــاری 
دیگــر ثابــت کرده انــد کــه ایــن کشــور 
تا چه حد اســتعدادهای شــگرفی در 
زمینــه بازی ســازی دارد. شــخصیت 
تنــد  ســایبورگ  یــک  بــازی  اصلــی 
تمــام  بــر  افــزون  کــه  اســت  تیــز  و 
از  باالرفتــن  ماننــد  مهارت هایــش 
دیــوار، لیــز خــوردن، پــرش از ارتفــاع 
و چنیــن مــواردی، اصــاً تحمــل درد 
را نــدارد! شــخصیت اصلــی قــادر بــه 
انجــام مهارت هــای بســیاری اســت 
کــه اگــر کاربــر در انجــام آن هــا بــه 
تعــادل مناســبی برســد، از گیم پلــی 
مضاعفــی  لــذت  بــازی  بی نظیــر 
اگــر  دیگــر  ســویی  از  بــرد.  خواهــد 
چنــدان بــا ســرعت و هیجــان موجــود 
بــا  بــازی خــو نگیریــد،  در گیم پلــی 
شــخصیت  حساســیت  بــه  توجــه 
موجــود،  آســیب های  بــه  اصلــی 
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بارهــا و بارهــا خواهیــد مــرد و نقطــه 
بــود.  منتظــر شــما خواهــد  شــروع 
کــه  حالتــی  در  حتــی  مــردن  البتــه 
تجربــه زیــادی هــم کســب کرده ایــد، 
بــه  عــادی  بی نهایــت  عنصــر  یــک 
شــمار مــی رود. در ایــن بــازی ماننــد 
و  تجربــه  دیگــر،  آثــار  از  برخــی 
آزمایــش اصلی تریــن دوســت شــما 
فراینــد  خوشــبختانه  بــود.  خواهــد 
ــه دارازا  ــازی اصــاً ب شــروع مجــدد ب
نمی انجامــد امــا اگــر صبــر و حوصلــه 
بــدو  در  شــاید  نداریــد،  چندانــی 
بــازی  چالش انگیــز  مراحــل  شــروع 
)کــه پــس از آن چالــش هرگــز بــه 
کلیــد  صفحــه  نمی رســد(  اتمــام 
از  یــا کنترلــر خــود را رهــا کنیــد و 
باقــی دقایــق زندگــی کندتــان لــذت 
Ghostrunner شــاید  بــازی  ببریــد! 
لحظــه  در  زندگــی  واقعــی  مفهــوم 
بازی هــای  باشــد. ســری  و هیجــان 
ســولز بــورن از اولیــن آثــاری بودنــد 
کــه ســختی اعتیــادآور خــود را عــادی 
ــازی نیــز  جلــوه دادنــد و حــال ایــن ب
گرفتــه  پیــش  در  را  رونــد  همــان 
اســت و حتــی بیشــتر از آن هــا خــون 
آورد؛  خواهــد  جــوش  بــه  را  شــما 
اگــر آثــار ســولزبورن تنهــا در چنــد 
می گیرنــد،  را  بازیکــن  جــان  ضربــه 
تنهــا در  را  کار  ایــن   Ghostrunner
یکــی  می دهــد؛  انجــام  ضربــه  یــک 
شــانس  اگــر  البتــه  و  شــما  بــرای 

بــرای  هــم  یکــی  باشــید،  داشــته 
دشــمن. در ایــن بیــن گاهــی دچــار 
لذتــی  دچــار  هــم  گاهــی  و  خشــم 
تنهــا  کــه  مثال زدنــی خواهیــد شــد 
بــا چنــد ثانیــه تاخیــر، می توانســت 
از دســت بــرود. حالت هــای ممکــن 
و  لذتــی  چنیــن  از  اســتفاده  بــرای 
ســختی  ســطح  کــردن  فرامــوش 
بــازی فــراوان و متعــدد اســت. شــما 
از  تمــام  ســادگی  بــه  می توانیــد 
دشــمنان  کشــتن  بــرای  روش  یــک 
اســتفاده یــا ایــن کــه هــر بــار ایــده 
بــازی  گیم پلــی  وارد  را  جدیــدی 
کنیــد. البتــه اگــر از روش اول بهــره 
موجــود  عصــاره  احتمــاالً  ببریــد، 
نکنیــد  درک  را   Ghustrunner در 
نبریــد.  لذتــی  آن  از  هــم  هرگــز  و 
هــم  اســتثنا ئاتی  این جــا  در  البتــه 
وجــود دارنــد کــه نمی تــوان عواقــب 
آن را بــه بازیکــن نســبت داد. بــرای 
مثــال یادگیــری برخــی از تکنیک هــا 
و  اســت  نقیــض  و  ضــد  بســیار 
مخاطــب پــس از عملکــرد مختلــف 
آن در صحنه هــای متفــاوت، شــاید 
آن  کــه  بگیــرد  تصمیــم  نهایــت  در 
موضــوع  ایــن  بگــذارد.  کنــار  را 
ســبز  راهتــان  جلــوی  دفعــات  بــه 
خواهــد شــد و فکــر آن ماننــد یــک 
آزارتــان  نشــدنی  تمــام  درد  دنــدان 
از  برخــی  متاســفانه  داد.  خواهــد 
جهــت  کــه  گیم پلــی  قســمت های 

تکنیک هــای جدیــد  بــا  گرفتــن  خــو 
هــم  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
هرگــز شــما را بــرای ادامــه مســیرتان 
آمــده نخواهــد کــرد. حــال در نظــر 
بــه دام افتــادن در  بــا  بگیریــد کــه 
دشــوار،  فوق العــاده  مرحلــه  یــک 
نمی توانیــد از تمــام قابلیت هایتــان 
اســتفاده کنیــد. تکــرار، عصبانیــت، 
حســرت؛ ایــن رونــد بــرای بســیاری از 
ــار ســولز  ــه آث بازیکنانــی کــه حتــی ب
جــذاب  گرفته انــد  خــو  هــم  بــورن 
ظاهــر نخواهــد شــد و شــاید بتــوان 
دلیــل اصلــی آن را مــورد ســوم یعنــی 
»حســرت« دانســت. بنابرایــن اگــر 
مایــل بــه درد کشــیدن هســتید تــا 
بــازی را پشــت  بــه مرحلــه  مرحلــه 
ســر بگذاریــد و گاهــی هــم مواجــه 
مشــکلی  حســرت  ایــن  بــا  شــدن 
 Ghostrunner بــرای شــما نــدارد، بــه

کنیــد. ســام 
قابلیت هــای بــازی معمــوالً قســمتی 
بــه  می توانیــد  شــما  کــه  هســتند 
درجــه  از  اندکــی  آن هــا  وســیله 
لطــف وجــود  بــه  بکاهیــد.  ســختی 
البتــه  و  مختلــف  قابلیــت  چهــار 
می توانیــد  کــه  دقیقــی  زمان بنــدی 
شــوید،  بهره منــد  آن هــا  نتیجــه  از 
گاهــی کشــتن دشــمنان آن هــم بــه 
صــورت دســته جمعــی ذره ای بــرای 
شــما آســان تر خواهــد بــود. سیســتم 
شــخصیت  مهارت هــای  پیشــرفت 
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قابلیــت  چهــار  ایــن  بــه  اصلــی 
می توانیــد  شــما  و  اســت  وابســته 
در محــدوده آن هــا بــه تقویــت خــود 
بــه  نیــز  قابلیت هــا  ایــن  بپردازیــد. 
نحــوه خــود خــوب عمــل می کننــد و 
مخصوصــاً ویژگی هــای جانبــی آن هــا 
ــا آن کــه در  بســیار جــذاب اســت. ب
یــک زمــان نمی تــوان بــه همه شــان 
چینــش  یــک  بــا  امــا  شــد  مجهــز 
منطقــی و بــا توجــه بــه ســبک بــازی 
کــردن هــر شــخص، راه هــای خوبــی 
بــرای برقــرار کــردن تعــادل در ایــن 

دارد. وجــود  زمینــه 

بــازی  بصــری  جلوه هــای 
واقعــی  معنــای  بــه   Ghostrunner
واژه ای  هیــچ  اســت.  زیبــا  کلمــه 
حقیقــی  واقعــی،  معنــای  از  بهتــر 
نمی توانــد  »زیبــا«  کلمــه  خــود  و 
دنیــا  طراحــی  در  ســازندگان  هنــر 
زیبایــی  ایــن  دهــد؛  بازتــاب  را 
خــارج  بــه  کــه  زمانــی  مخصوصــاً 
می رســید  بســته  محیط هــای  از 

در  کــه  اســت  فک برانــداز  چنــان 
شــاید  ویدیویــی  بازی هــای  تاریــخ 
تنهــا چنــد عــدد بــازی ســایبرپانکی 
داشــته  را  آن  بــا  رقابــت  تــوان 
در  موجــود  گرافیتی هــای  باشــند. 
محیــط، بــرق تیــغ شــخصیت اصلــی، 
دورنمــای یــک منطقــه جدیــد کــه بــه 
زودی وارد آن خواهیــد شــد و همــه 
صورتــی  بــه  محیــط  قســمت های 
مرمــوز ایــن حــس را بــه شــما منتقــل 
یــک  ســاخت  بــرای  کــه  می کننــد 
عنــوان ســایبرپانک نیــاز بــه ایجــاد 
نیســت؛  فــراوان  و  بســیار  هایــپ 
ــان  ــه کارت تنهــا کافــی اســت واقعــاً ب
متعهــد باشــید تــا بتوانیــد در یکــی 
از خاص تریــن ســبک های موجــود، 
اثــری واقعــاً خــاص را عرضــه کنیــد 
کــه اتفاقــاً هویــت به خصوصــی هــم 
دارد. ظاهــراً ســازندگان بــه خوبــی 
مــدت  در  کــه  بوده انــد  متوجــه 
زمــان گیم پلــی نــه چنــدان طوالنــی 
ــه طراحــی  ــد دســت ب ــازی می توانن ب
مــوارد متنوعــی بزننــد. رونــد معرفــی 
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دشــمنان جدیــد کــه هرکــدام ظاهــر 
قابــل توجهــی دارنــد در کنــار مواجــه 
شــدن بــا باس فایت هایــی کــه جــدای 
می توانیــد  کشتنشــان،  لــذت  از 
ببریــد،   لــذت  هــم  ظاهرشــان  از 

اســت. قدردانــی  شایســته 
تنهــا  هنــری  بُعــد  دیگــر  ســوی  از 
ســازندگان  اصلــی  هنــر  از  قســمتی 
نمایــان  را  بــازی  ایــن  لهســتانی 
می کنــد. فــارغ از پلتفرمتــان احتمــاالً 
اثــر  از  را  روانــی  و  پایــدار  تجربــه 
نــرخ  کنیــد.  تجربــه  بحــث  مــورد 
شــلوغ  صحنه هــای  در  حتــی  فریــم 
یــا حتــی صحنــه آهســته و ســپس 
معمولــی،  ســرعت  بــه  بازگشــت 
بــا  می مانــد.  باقــی  ثابــت  و  پایــدار 
متوجــه  می تــوان  تــاش  مقــداری 
میــان رده  سیســتم های  کــه  شــد 
بــازی  بایــد  حالــت  بهتریــن  در  کــه 
وضــع وحشــتناکی رویشــان داشــته 
باشــد، می تواننــد بــازی را بــا شــرایط 
از  جــدای  کننــد.  اجــرا  مناســبی 
بافت هــای ضعیــف کــم تعــدادی کــه 
آن هــا  بــه  چشــمتان  ســوی  گاهــی 
فنــی  گرافیــک  می کنــد،  برخــورد 
بــرای  انــدازه ای  بــه   Ghostrunner
اســت  بــوده  وقت گیــر  ســازندگان 
طراحی هــای  زیبا تریــن  از  یکــی  کــه 
هنــری چنــد ســال گذشــته را نصیــب 

کنــد. مــا 

ــی  ــی جزئ ــد ســطر پیــش، اطاعات چن
در مــورد داســتان بــازی در اختیارتــان 
گذاشــتیم و ذکــر کردیــم کــه چنــدان 
هــم جــذاب نیســت امــا چــه چیــزی 
ــا لقــب بی انگیــزه  ــاز داشــت ت مــا را ب
را بــه آن نســبت ندهیــم؟ بی شــک 
صداگــذاری صــدای درون گــوش شــما 
و راوی این داســتان اســت که روایت 
از حالــت معمــول  قابــل قبول تــر  را 

پیش بینــی  قابــل  و  می دهــد  جلــوه 
بــودن آن را مخفــی می کنــد. صــدای 
درون گوشــتان بــا زمزمه هــای متعــدد 
بــه تدریــج بــذر ســواالتی را در ذهــن 
آن هــا  یافتــن  کــه  مــی کارد  شــما 
می رســند؛  نظــر  بــه  جــذاب  بســیار 
ادامــه صحبت هــای درون ذهــن  در 
درگیری هــای  و  اصلــی  شــخصیت 
اول  وهلــه  در  کــه  شــخصی اش 
اجــازه  نمی رســند،  به نظــر  بحرانــی 
رمــق  از  داســتان  کــه  نمی دهــد 
بیفتنــد و انــدک جذابیــت آن هــم از 
بیــن بــرود. از ســویی فقــدان وجــود 
در  مهــم  واقعــاً  انســانی  صداهــای 
محیــط شــما را تنهــا بــه ایــن نواهــا 
اگــر  مســلماً  و  داد  خواهــد  ارجــاع 
داســتانی جذاب تــر در ســیطره مغــز 
ســازندگان شــکل گرفتــه بــود، روایــت 
Ghosutrunner از قبــل هــم بیشــتر 

پیــدا می کــرد. نمــود 
بخشــی  تنهــا  صداگــذاری  طرفــی  از 
پتانســل صــدا  از  بــازی  کــه  نیســت 
کافــی  می بــرد.  بهــره  درســتی  بــه 
اســت کــه یــک بــار بــازی را بــا هدفــون 
تجربــه کنیــد تــا آدرنالیــن خونتــان، از 
احتمــاالً  کنــد!  فــوران  چشــم هایتان 
بتــوان صــدا را در ایــن عنــوان حتــی از 
گیم پلــی و دیگــر عناصــر نیــز پویاتــر 
و تاثیرگذارتــر تلقــی کــرد. بــه صورتــی 
کــه اگــر ۵۰ درصــد لــذت بــازی مربــوط 
باشــد،  آن  گرافیــک  و  گیم پلــی  بــه 
بــه  بــدون اســتثنا  ۵۰ درصــد دیگــر 
می گیــرد.  تعلــق  موســیقی  بخــش 
رونــد توقــف و پخــش موســیقی نیــز 
می کنــد  پافشــاری  نکتــه  ایــن  بــه 
کــه شــما هرگــز در امــان نیســتید و 
ســکون بــه معنــای مــرگ اســت )البتــه 
کــه حرکــت هــم در چندیــن تــاش 

اول محکــوم بــه مــرگ اســت!(
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وهلــه  در   Ghostrunner بــازی 
در  اســت.  اکشــن  دربــاره  اول، 
قســمت بعــدی بــاز هــم بــا اکشــن 
حــدس  و  بــود  خواهیــد  روبــه رو 
چیــز  چــه  ســوم  بخــش  در  بزنیــد 
یــک  و  اکشــن  شماســت؟  منتظــر 
کنترلــر خــورد شــده! اگــر روزی بــه 
تجربــه ایــن بــازی عاقه منــد شــدید، 
ــاب، گرافیــک فنــی  مســلماً اکشــن ن
موســیقی  و  بی نظیــر  هنــری  و 
فراموش نشــدنی آن اســت کــه شــما 
ســایبرپانکی  دنیــای  چنیــن  بــه  را 
جــذب کــرده اســت. اگرچــه دشــواری 
اوقــات  گاهــی  مذکــور  عنــوان 
غیرمنطقــی بــه نظــر می رســد و شــما 
را بــه ایــن بــاور می رســاند کــه هیــچ 
احمقــی ایــن بــازی را تجربــه نخواهــد 
ــاره  کــرد، امــا چنــد ســاعت بعــد دوب
و  بعــدی  مراحــل  تجربــه  مشــغول 
موســیقی هایش  بــه  دادن  گــوش 
خواهیــد بــود. طراحــی هنــری زیبــا، 

و  وصف نشــدنی  موســیقی های 
الیــق  بــازی  ایــن  خــوب  پایــداری 
ایــن  بــا  اســت.  و تمجیــد  تحســین 
 One More Level حال اگر استودیو
پیچیده تــری  داســتان  می توانســت 
را بــه اجــرا بگــذارد، نحــوه یادگیــری 
مهارت هــا را آســان تر کنــد و ســختی 
دهــد،  صیقــل  اندکــی  را  بــازی 
اکنــون دربــاره یکــی از بهترین هــای 
صحبــت  تاریــخ  اکشــن  بازی هــای 
نظــر  از  وجــود  ایــن  بــا  می کردیــم. 
خاص تریــن  از   Ghostrunner مــن 
و باکیفیت تریــن آثــار نســل هشــتم 
اســت کــه تــا ســالیان ســال چیــزی 
ــم کــرد؛  ــه نخواهی ــد آن را تجرب مانن
تنهــا و تنهــا حیــن تجربــه بــازی بایــد 
بــه اعصــاب خــود مســلط باشــید و از 
نزدیــک شــدن بــه ســاح های ســرد و 

کنیــد! خــودداری  گــرم 

گیم پلی بازی فوق العاده هیجان انگیز، روان و جذاب است.
برای انجام هر مرحله راه های زیادی وجود دارد. 

بازی از لحاظ هنری یکی از زیباترین دنیاهای سایبرپانک موجود را 
به تصویر می کشد.

موسیقی دقیقاً متناسب با روند گیم پلی است.
گرافیک فنی قابل قبول

بازی از لحاظ فنی پایدار است و مشکل خاصی در اجرا ندارد.

داستان اصاً در سطح دیگر عناصر بازی قرار ندارد.
گیم پلی بازی در بسیاری از نقاط، سختی غیرقابلی 

درکی پیدا می کند. 
گیم پلی در بسیاری از مراحل بیشتر از مهارت شخص، 

به خطا و آزمون وابسته است.
یادگیری برخی مهارت ها زمان بر است و بازی هم 

نمی تواند روند آن را تسهیل کند.

8.5
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دســته  آن  از  بایــد  را   Far Cry فرنچایــز 
از  سال هاســت  کــه  دانســت  فرنچایز هایــی 
اســتفاده می کنــد  ثابــت  و  یــک فرمــول موفــق 
موفــق  فرمــول  و  رویــه  ایــن  حــال  عیــن  در  و 
همیشــه جــواب خــود را از پــس داده اســت و 
هــم بازی بــازان از تجربــه ی نســخه های مختلــف 
فــار کــرای رضایــت دارنــد و هــم یوبی ســافت بــه 
درآمدزایــی خوبــی از طریــق ایــن ســری دســت 
یافتــه اســت. بــرای ســاخت یــک نســخه از ســری 
Far Cry بــه چنــد چیــز کلــی نیــاز داریــم. اول 
شــهر یــا جزیــره ای خیالــی کــه غالبــا از منطقــه و 
مکانــی واقعــی الهــام گرفتــه اســت. ایــن شــهر یــا 
جزیــره  غالبــا فوق العــاده سرســبز و چشــم نواز 
اســت و مناطــق مختلفــی را در دل خــود جــای 
آنتاگونیســت  یــک  بــه  نیــاز  دوم  اســت.  داده 
داریــم کــه نقــش دیکتاتــوری بی رحــم را در ایــن 
منطقــه یــا جزیــره ایفــا کنــد و مــردم همگــی از 
دســت او بــه شــدت ناراضــی باشــند. در انتهــا 

نیــز گروهــی مقــاوم و انقابــی نیــاز داریــم تــا 
ایــن  بــا  بــه مبــارزه  در کنــار شــخصیت اصلــی 
نقــش  را  او  نقشــه های  و  پرداختــه  دیکتاتــور 
بــرآب کننــد! ایــن مــوارد تقریبــا بــدون اســتثنا 
در تمامــی نســخه های ســری Far Cry بــه چشــم 
می خورنــد. و اگــر جانــب انصــاف را رعایــت کنیــم 
تقریبــا همیشــه  تکــراری  رونــد  و  فرمــول  ایــن 
جــواب داده و نتیجــه ی کار عنوانــی قابل قبــول 
هــر  اســت.  بــوده  ســرگرم کننده  شــدت  بــه  و 
چنــد ایــن ســری همیشــه بــا یک ســری مشــکات 
همیشــگی ماننــد تکــراری بــودن مراحــل فرعــی 
و  دســت  ضعیــف  نســبتا  مصنوعــی  هــوش  و 
پنجــه نــرم می کنــد، امــا بایــد گفــت نســخه های 
مختلــف ایــن فرنچایــز همیشــه کیفیــت مطلــوب 
را داشــته اند و تجربه ای به شــدت ســرگرم کننده 

می دهنــد. ارائــه  را 

Far Cry 6
برای آزادی

مصطفی زاهدی
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موفقیت آمیــز  فوق العــاده  عرضــه ی  از  بعــد 
کــه  نبــود  پوشــیده  کســی  بــر   ،Far Cry 5
یوبی ســافت کار توســعه ی نســخه ششــم را 
نیــز شــروع کــرده اســت. در نهایــت شــاهد 
دوبــاره  تــا  بودیــم  ششــم  نســخه  معرفــی 
ماجراجویی هــای خــود در دنیــای فــار کــرای را 
ادامــه دهیــم. در ادامــه نگاهــی می اندازیــم 
بــه آن چــه در مــورد Far Cry 6 می دانیــم.

داستانی بسیار آشنا
گفتــم،  در مقدمــه  پیش تــر  کــه  همان طــور 
تســلط  تحــت  کــه  بــزرگ  منطقــه ای  وجــود 
دیکتاتــوری ظالــم و مســتبد اســت یکــی از 
چیزهایــی اســت کــه باشــک در هــر نســخه 
نســخه  هســتیم.  آن  شــاهد  کــرای  فــار  از 
ــز از همــان فرمــول موفــق قدیمــی  ششــم نی
در  بــازی  داســتان  اســت.  کــرده  اســتفاده 
کشــوری بــه نــام Yara جریــان دارد. کشــوری 
شــدت  بــه  آن  طراحــی  در  کــه  گرمســیری 
اســت.  الهــام گرفتــه شــده  از کشــور کوبــا 
اســت.   Esperanza شــهر   Yara پایتخــت 
 Far Cry ــار در بلــه درســت خواندیــد. ایــن ب
6 شــاهد مناطــق شــهری خواهیــم بــود! آن 
هــم نــه بــه شــکل یــک منطقــه کوچــک یــا یــک 

Outpost.  بلکــه یــک منطقــه ی بزرگ شــهری 
خیابان هــای  و  تــو  در  تــو  کوچه هــای  از  پــر 
مختلــف کــه بــه نوعــی یــادآور کشــور کوبــا 
ســر  و  مشــخص  داســتان  بــازی  هســتند. 
راســتی دارد. حاکــم Esperanza دیکتاتــوری 
 Antón Castillo مســتبد و قدرتمنــد بــه نــام
اســت کــه بیــش از پنجــاه ســال اســت کــه 
آن چــه  طبــق  دارد.  قــرار  قــدرت  رأس  در 
خوشــی  دل   Esperanza مــردم  می دانیــم، 
و  ندارنــد  حکومتــش  و   Antón Castillo از 
دارنــد.  را  دیکتاتــور  ایــن  ســرنگونی  قصــد 
انقابــی  مبــارز  کنتــرل  بازی بــازان  حــال 
Dani Rojas را برعهــده می گیرنــد  نــام  بــه 
شکســت  او  اصلــی  وظیفــه ی  طبیعتــا  کــه 
حکومــت  ســرنگونی  و   Antón Castillo
پنجــاه ســاله ی ایــن دیکتاتــور اســت. نکتــه ی 
ایــن  شــخصیت  ایــن  مــورد  در  قابل توجــه 
آمریکایــی  سرشــناس  بازیگــر  کــه  اســت 
ســابقه ی  کــه   Giancarlo Esposito یعنــی 
در  را   Breaking Bad ســریال  در  بــازی 
ایــن دیکتاتــور  ایفاگــر نقــش  کارنامــه دارد 
اســت . بــا توجــه بــه ظاهــر و صــدای خــاص 
گفــت  می تــوان   ،Giancarlo Esposito
احتمــاال شــاهد آنتاگونیســتی بســیار مقتــدر 

و بی رحــم خواهیــم بــود. نکتــه ی جالــب در 
مــورد داســتان بــازی ایــن اســت کــه بــه نظــر 
می رســد Anton Castillo در کنــار مخالفــان 
بســیار، هــواداران مختلفــی نیــز دارد کــه از 
بایــد  می کننــد.  حمایــت  او  سیاســت های 
دیــد ایــن تقابــل انتظــارات و تفکر هــا بــه چــه 
شــکلی بــر رونــد داســتان تاثیــر می گــذارد. 
حــال نمی دانیــم آیــا بــا یــک روایــت کلیشــه ای 
خیــر در مقابــل شــر طــرف خواهیــم بــود یــا 
اینکــه داســتان بــازی پیچش هــای داســتانی 
داده  جــای  خــود  دل  در  نیــز  مختلــف 
اســت. در هــر صــورت داســتان کلــی بــازی 
آن چنــان نکتــه ی خاصــی نــدارد و در حالــت 
گیم پلــی  مــورد  در  اســت.  کلیشــه ای  کلــی 
بایــد بگویــم تقریبــا هیــچ اطاعــات دقیقــی 
ــه صــورت قطعــی  ــزی کــه ب ــا چی ــم. تنه نداری
 Guns سیســتم  کــه  اســت  ایــن  می دانیــم 
For Hire بــازی Far Cry 5 در ایــن نســخه 
 Amigos ــام ــا ن ــار ب نیــز حضــور دارد و ایــن ب
ایــن سیســتم  میشــود.  For Hire شــناخته 
تــا  می دهــد  مخاطبــان  بــه  را  قابلیــت  ایــن 
بــا  آشــنایی  و  مختلــف  مراحــل  انجــام  بــا 
ارتبــاط  آن هــا  بــا  گوناگــون،  شــخصیت های 
دوســتی برقــرار کــرده و از آنهــا در نبردهــا 
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1: فارکرای خلق شد تا قدرت CryEngine نمایش داده شود!
بســیاری از افــراد نمی داننــد کــه IP فرنچایــز فــار کــرای در اختیــار Crytek بــود. 
در ســال ۲۰۰۱ کرایتــک دمویــی بــه نــام X-Isle را بــه نمایــش گذاشــت تــا قــدرت 
گرافیکــی موتــور خــود را بــه رخ بکشــد. ایــن دمــو محیطــی جنگلــی را نشــان 
مــی داد کــه موجوداتــی ماننــد دایناســور در آن حضــور داشــتند. ایــن دمــو در 
واقــع آغازگــر چیــزی بــود کــه در نهایــت بــه خلــق فرنچایــز Far Cry منجــر شــد!

2: یوبی سافت امتیاز فار کرای را از کرایتک خریداری کرد.
Crysis را خلــق  EA عنــوان  بــا همــکاری  کــه کرایتــک  بــود  در ســال 2004 
کــرد. بــازی کــه گرافیــک فوق العــاده ای در زمــان عرضــه داشــت و مــورد توجــه 
بســیاری قــرار گرفــت. بــه دلیــل وجــود کرایســیس، کرایتــک دیگــر نیــازی بــه 
عنوانــی مشــابه نمی دیــد و بــه همیــن دلیــل حــق امتیــاز فــار کــرای را در ســال 

2006 بــه یوبی ســافت فروخــت.

3: عنــوان Far Cry 3 در میــان فراینــد توســعه بــه طــور کامــل از نــو ســاخته 
شــد.

در ابتــدا قــرار بــود نســخه ی ســوم فــار کــرای دو نســخه ی اول ســری را بــه 
هــم وصــل کنــد و بــه ماننــد پــل رابــط میــان نســخه ی اول و دوم عمــل کنــد. 
امــا در اواســط فراینــد توســعه بســیاری از افــراد کلیــدی کــه بــر روی ایــن 
ــازی از تیــم  ــد از جملــه کارگــردان روایــی و طــراح ارشــد ب نســخه کار می کردن
توســعه دهنده خــدا شــدند و در ادامــه نیــز یوبی ســافت تصمیــم گرفــت فــار 
کــرای ۳ عنوانــی مســتقل بــا داســتانی مســتقل باشــد. تصمیمــی کــه بســیار 

منطقــی و هوشــمندانه بــود و در عمــل نیــز جــواب خــود را پــس داد.

4: در ابتــدا قــرار بــود نســخه ی چهــارم دنبالــه ی مســتقیم نســخه ی ســوم 
باشــد.

قبــل از آغــاز توســعه ی Far Cry 4، یوبی ســافت در نظــر داشــت تــا نســخه ی 
چهــارم دنبالــه ی مســتقیم نســخه ی قبــل باشــد و در همــان جزیــره اتفاقــات 
نســخه ی قبلــی ادامــه پیــدا کنــد. از آن جایــی کــه ایــن تصمیــم هیــچ گاه عملــی 
نشــد نمی دانیــم داســتان بــازی قــرار بــود بــه چــه شــکلی ادامــه پیــدا کنــد. امــا 

در هــر حــال یوبی ســافت از انجــام ایــن کار منصــرف شــد.

5: یوبیسافت برای نسخه ی Primal سه زبان جدید خلق کرد!
یوبی ســافت بــا کمــک و مشــاوره ی تاریخ دانــان و زبان شناســان، ســه زبــان 
متفــاوت را بــرای دنیــا و مــردم نســخه ی Primal خلــق کــرد تــا بــازی هویــت 
قدیمــی خــود را حفــظ کنــد. نکتــه ای قابل توجــه کــه نشــان می دهــد ســازندگان 
تــا چــه انــدازه بــه کوچک تریــن مــوارد توجــه می کنندخونریــزی، روغــن از آنهــا 
ریختــه مــی شــد! در واقــع نســخه عرضــه شــده در کشــور آلمــان تفــاوت هــای 

ظاهــری قابــل توجهــی بــا نســخه اصلــی بــازی داشــت .

پنج فکت جذاب که در مورد فرنچایز فارکرای نمی دانستید

اســتفاده کننــد. انتظــار سیســتمی کامــا مشــابه نســخه ی پنجــم را 
می توانســتیم  را  حیوانــات  هــم  و  انســان ها  هــم  آن  در  کــه  داشــت 
بــه تیــم خــود اضافــه کنیــم. امــا مهم تریــن تغییــر ایجــاد شــده در ایــن 
مســکونی  ســاختمان های  و  شــهری  مناطــق  شــدن  اضافــه  نســخه، 
مختلــف و ســاختار خیابان هــا و کوچه هاســت . بــر طبــق گفتــه ی آقــای 
نویــد خــاوری کارگــردان روایــی ایــن عنــوان، وجــود مناطــق شــهری عمــق 
ــارزات اضافــه کــرده اســت. اکنــون کوچه هــا و  ــه مب ــدی ب ــه ی جدی و الی
خیابان هــای تنــگ و باریــک می تواننــد میزبــان نبردهــای مختلــف باشــند 
و ســاختار شــهری بــازی بــه طــور مســتقیم بــر نــوع نبردهــا و درگیری هــا 
Quest تاثیــر می گــذارد. وجــود مناطــق شــهری احتمــاال مراحــل فرعــی و

هــا را نیــز تــا حــد قابل توجهــی دگرگــون خواهنــد ســاخت .
مشــابه  مبارزاتــی  انتظــار  بایــد  اســت  بدیهــی  گیم پلــی  مــورد  در 
نظامــی  نیروهــای  بــا  درگیــری  باشــیم.  داشــته  را  قبــل  نســخه های 
دیکتاتــور Yara جهــت آزاد ســاختن ایــن کشــور. می تــوان انتظــار حضــور 
طیــف وســیعی از انــواع Assault Rifleهــا، Shotgunهــا و ســاح های 

مشــابه را داشــت.
گرافیــک هنــری بــازی فوق العــاده چشــم نواز بــه نظــر می رســد. البتــه 
ــر کــرد چــرا کــه برخــی  ــازی صب ــا زمــان عرضــه ی ب ــرای قضــاوت ت ــد ب بای
آثــار یوبی ســافت در تریلرهــا بســیار چشــم نواز هســتند ولــی در عمــل 
واقعیــت کمــی متفــاوت اســت و ممکــن اســت نتیجــه ناامیــد کننــده 
باشــد. امــا در هــر صــورت آثــار یوبی ســافت همیشــه در زمینــه گرافیکــی 

چشــم نواز و زییــا بوده انــد و مخاطــب را بــه وجــد می آورنــد.

30
ش

مای
شن

پی
Ga

m
ef

a.
co

m



31
ش

مای
شن

پی
Ga

m
ef

a.
co

m

امیــدوارم  بگویــم  بایــد  اول  وهلــه ی  در 
 6 Far Cry بــه خوبــی بتوانــد یوبی ســافت 
را بهینه ســازی کنــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــا 
یــک عنــوان میــان نســلی طــرف هســتیم کــه 
ــرای نســل  ــرای نســل هشــت و هــم ب هــم ب
نهــم عرضــه می شــود. معمــوال ایــن دســته 
عناویــن بــر روی نســل جدیدتــر فوق العــاده 
نســل  روی  بــر  امــا  می شــوند  اجــرا  روان 
قبلــی آن چنــان عملکــرد قابل قبولــی ندارنــد. 
ــوز خیلــی از  ــه کــه هن ــه ایــن نکت ــا توجــه ب ب
ــداری  ــراد کنســول های نســل نهــم را خری اف
نســل  کنســول های  روی  بــر  و  نکرده انــد 
هشــتم بــه تجربــه ی ایــن نســخه می پردازنــد 
بایــد بگویــم امیــدوارم عملکــرد فنــی بــازی بــر 
ــول  روی کنســول های نســل هشــتم قابل قب
از  معمــوال  یوبی ســافت  بازی هــای  باشــد . 
حیــث ثبــات فریــم ریــت کمــی بــه مشــکل 
می خورنــد و باگ هــای گرافیکــی و فنــی نیــز 
 Far همیشــه حضــور فعالــی دارنــد! بایــد دید
Cry 6 در ایــن زمینــه چگونــه عمــل می کنــد 
و آیــا بــا عنوانــی بــا کم تریــن مشــکالت فنــی 
ممکــن روبــه رو هســتیم یــا عنوانــی کــه از 

مشــکالت فنــی مختلــف رنــج می بــرد.
در وهلــه ی بعــدی انتظــار داریــم کــه داســتان 
ــر از کلیشــه ی خیــر و شــر  ــازی چیــزی فرات ب
شکســت  بــه  داســتانی  اتفافــات  و  باشــد 
دیکتاتــور خالصــه نشــود. حداقــل روی کاغــذ 

و  اســت  کلیشــه ای  بســیار  بــازی  داســتان 
داســتانی  Plot Twistهــای  آیــا  دیــد  بایــد 
می تواننــد داســتان و اتفاقــات ایــن نســخه 
را خــاص و جــذاب ســازند یــا خیــر. هماننــد 
نســخه ی پنجــم، بــه نظــر می رســد فــار کــرای 
6 نیــز بــه شــدت سیاســی و اجتماعــی اســت 

ــا مفاهیــم عمیــق گــره خــورده اســت. و ب
تنــوع مراحــل اصلــی و فرعــی دیگــر چیــزی 
باشــیم.  آن  شــاهد  امیدواریــم  کــه  اســت 
متاســفانه اکثــر نســخه های Far Cry فقــط 
پایگاه هــای  و  Outpostهــا  تســخیر  بــه 
بحــث  در  و  می شــوند  خالصــه  دشــمنان 
مراحــل فرعــی آن چنــان شــاهد خالقیــت و 
ــه در نســخه ی پنجــم  ــوآوری نیســتیم. البت ن
مراحــل Treasure Hunt بســیار جــذاب و 
ــه مراحــل فرعــی  ــد و بســیار ب ــه بودن خالقان
تنــوع بخشــیده بودنــد . بایــد دیــد کــه آیــا در 
ایــن نســخه نیــز شــاهد فعالیت هــای جانبــی 
جــذاب و مختلــف خواهیــم بــود یــا ایــن کــه 
مراحــل فرعــی بــازی بــه گرفتــن Outpostهــا 

می شــود. خالصــه 

انتظاراتی که از Far Cry 6 داریم
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سخن پایانی:

کــه  دارد  باالیــی  پتانســیل   Far Cry 6 بــازی 
یــه یکــی از بهتریــن آثــار ســال جــاری  بتوانــد 
دیــد  و  مانــد  منتظــر  بایــد  گــردد.  تبدیــل 
یوبی ســافت چــه ســوپرایز  هایی بــرای مخاطبــان 

اســت. دیــده  تــدارک 
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بعــد از اســتقبال فوق العــاده نســخه 
انتظــار   ،Ninja Arashi بــازی  اول 
ایــن  دوم  نســخه  کــه  می رفــت 
سیســتم عامل های  بــرای  عنــوان 
اندرویــد و ios منتشــر شــود. بعــد 
و  ســال  چهــار  حــدود  گذشــت  از 
بــه تازگــی، نســخه دوم ایــن بــازی 
برانگیــز  چالــش  و  جــذاب  بســیار 
اول  نســخه  ماننــد  و  شــد  منتشــر 
بــا اســتقبال خوبــی مواجــه گردیــد. 
Ninja Arashi 2 عنوانــی اســت در 
ســبک دوبعــدی، اکشــن و هاردکــور 
 Black Panther که توسط استودیو

یــک  دنبــال  بــه  اگــر  شــد.  منتشــر 
گوشــی های  بــرای  هاردکــور  بــازی 
هوشــمند خــود می گردیــد، بــه شــما 
پیشــنهاد می کنــم کــه در ادامــه بــا 
 Ninja Arashi نقــد و بررســی بــازی

2 همــراه مــا باشــید.

 سجاد باقریان
یک تجربه ی هاردکور برای گوشی های هوشمند

Ninja Arashi 2
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داستان
 بــازی، ادامــه داســتان نســخه اول را 
 Arashi کــه  روایــت می کنــد. جایــی 
 ،Dosu بــه دســت اهریمنــی بــه نــام
یــخ و زنجیــر منتقــل  بــه زندانــی از 
می شــود. در این جــا پیرمــردی مرمــوز 
 Arashi ســراغ  بــه  ســال ها  از  بعــد 
کــه  اطــاع می دهــد  او  بــه  و  آمــده 
،Dosu پســرش را اســیر خــود کــرده 
اســت. پیرمــرد بــا حرکتــی جادویــی، 
از یخ ردگــی  نینجــای داســتان مــا را 
خــاص می کنــد و بــه او می گویــد کــه 
بــه ســوی نجــات پســرش بــرود. غیــر 
دیالوگ هایــی  کــه  بــازی  ابتــدای  از 
در قالــب کتاب هــای مصــور بــه شــما 
ادامــه  در  می شــود،  داده  نشــان 
داســتانی  پیچیدگــی  و  دیالــوگ 
کــرد.  نخواهیــد  مشــاهده  خاصــی 
طــی  بــرای  فقــط  بــازی  داســتان 
از  اســتفاده  و  بــازی  مراحــل  شــدن 
پــس  شــود.  مــی  روایــت  گیم پلــی 
ــا  ــوا همــراه ب انتظــار داســتانی پرمحت
ــه  پیچــش  هــای جــذاب نباشــید. نکت
منفــی دیگــری کــه بــه ایــن بخــش از 
بــازی می تــوان وارد کــرد، بــه اتمــام 

اســت. بــازی  داســتان  نرســیدن 
 بعــد از نصــب بــازی و ورود بــه منــوی 
مراحــل، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه 
شــده  actتشــکیل  چهــار   از  بــازی 
ــوز منتشــر  کــه بخــش چهــارم آن هن
نشــده اســت. یعنــی عمــا ســازندگان 
بــازی را تمــام نشــده منتشــر کرده انــد 
کــه اصــا قابــل قبــول نیســت. اگــر 
توجــه  بــازی  روایــت  و  داســتان  بــه 
عنــوان قطعــا  می شــد  بیشــتری 
Ninja Arashi 2 می توانســت بســیار 

بیشــتر شــما را غــرق خــود کنــد.

گیم پلی
دنیــای  شــاهکار  عناویــن  از  غیــر 
بازی هــا  دیگــر  ویدئویــی،  بازی هــای 
برجســته ای  بخــش  یــک  دارای 

هســتند کــه ســازندگان تمرکــز اصلــی 
خودشــان را روی آن می گذارنــد. در 
Ninja Arashi 2، گیم پلــی بــازی بــرگ 
تفاوت هــا  کــه  اســت  بــازی  برنــده 
هاردکــور  عنوانــی  می زنــد.  رقــم  را 
کــه  هوشــمند  گوشــی های  بــرای 
ســاعت های طوالنــی می توانــد شــما 
را مشــغول خــود کنــد و شــما قــرار 
مراحــل  ســختی  از  حســابی  اســت 
آن لــذت ببریــد. ایــن عنــوان اصــا بــا 
 dark souls، nioh،بازی هایــی ماننــد
شــاهکار هایی  یــا   Bloodborne
مــا  و  نیســت  مقایســه  قابــل  دیگــر 
قصــد نداریــم Ninja Arashi 2 را بــا 
ایــن عناویــن بــزرگ مقایســه کنیــم. 
امــا بایــد اعتــراف کــرد وجــود چنیــن 
در  ســختی  درجــه  ایــن  بــا  عنوانــی 
می توانــد  هوشــمند  گوشــی های 
را  هاردکــور  بازی هــای  طرفــداران 
پلتفــرم  در  ســبک  ایــن  آینــده  بــه 
گوشــی های هوشــمند امیــدوار کنــد. 

کشــته شــدن در بــازی برایتــان عــادی 
خواهد شــد

تشــکیل  ســاده ای  فرمــول  از  بــازی 
می توانیــد  بــازی  در  شــما  شــده. 
کنیــد  شمشــیرزنی  بپریــد،  بدویــد، 
شــما  روبــه روی  کــه  موانعــی  از  و 
اســت جــان ســالم بــه در ببریــد. شــما 
می توانیــد بــا پرتــاب تیغه ها دشــمنان 
یــا ماننــد  خــود را از پــای در آوریــد 
یــک نینجــای نتــرس بــه آن هــا نزدیــک 
شــده و بــا یــک ضربــه شمشــیر آن هــا 
ــر تیغه هــا و  را نصــف کنیــد. عــاوه ب
ــی دیگــر در  شمشــیر ، شــما دو توانای
اختیــار داریــد کــه اســتفاده از آن هــا 
بــا محدودیــت زمانــی مواجــه هســت. 
یکــی از ایــن توانایی هــا، شمشــیر زنی 
ــا  از راه دور اســت. شــما می توانیــد ب
ایــن حرکــت، چندیــن دشــمن کــه در 
کنــار هــم قــرار گرفته انــد را قصابــی 
کنیــد. گاهــی اوقــات بــرای پــرش بیــن 
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دو ســکو بایــد از ایــن توانایــی اســتفاه 
کنیــد کــه نشــان می دهــد ســازندگان 
تمــام  از  کرده انــد  ســعی  بــازی 
المان هــای گیم پلــی در بــازی اســتفاده 
کننــد. توانایــی دیگــر، بــرای مواقعــی 
ــاده  اســت کــه شــما گیــر دشــمنان افت
و نمی دانیــد چــه کاری بایــد بکنیــد. بــا 
تبدیــل شــدن بــه یــک ســنگ متحــرک 
از دیــد دشــمنان خــود در امــان بمانیــد. 
بــرای  راهــی  زودتــر  بایــد هرچــه   امــا 
زیــرا  کنیــد  پیــدا  دشــمنان  کشــتن 
نمی توانیــد  را  چندانــی  زمــان  شــما 
مراحلــی  در  بمانیــد.  حالــت  ایــن  در 
بــا طوفــان مواجــه  امــکان دارد شــما 
گردیــد کــه بایــد بــا تبدیــل شــدن بــه 
 ARASHI ســنگ، از بــه پــرواز درآمــدن
جلوگیــری کنیــد. جذاب تریــن بخــش 
بــازی، تله هایــی اســت کــه قطعــا در 
طــول یــک مرحلــه، در دام آن هــا اســیر 
خواهیــد شــد. در ده مرحلــه ابتدایــی 
بــازی، شــاید پیــش خــود بگوییــد کــه 
و  نیســت  ســخت  اصــا  عنــوان  ایــن 
دقیقــه  دو  عــرض  در  را  مرحلــه   هــر 
ــور باشــید و  ــوان رد کــرد. امــا صب می ت
بمانیــد.  بــازی  منتظــر روی شــیطانی 
رفتــه  رفتــه  بعــد،  بــه   10 مرحلــه  از 
مراحــل آن قــدر ســخت می شــوند کــه 
ــد گوشــی تان  گاهــی اوقــات می خواهی
را بــه دیــوار بکوبیــد و هرچــه ســریع تر 
انســان  اگــر  کنیــد.  پــاک  را  بــازی 
صبــوری نیســتید و از ســبک هاردکــور 
بــرای  بــازی  ایــن  نمی بریــد،  لــذت 
شــما ســاخته نشــده اســت. امــا اگــر 
ــال یــک چالــش بســیار ســخت در  دنب
گوشــی های هوشــمند خــود هســتید، 
Ninja Arashi 2 مختــص شــما اســت. 
شــما حتــی نمی توانیــد بــا خیــال راحــت 
امــکان  لحظــه  هــر  بدویــد.  بــازی  در 
ســنگین  و  بــزرگ  جســم  یــک  دارد 
بــر روی ســر شــما آوار شــود یــا پــای 
شــما بــه تلــه ای گرفتــار شــود و دیگــر 
تیغه هــای  زمیــن  از  بدویــد.  نتوانیــد 
و  شــده  ظاهــر  شــما  بــرای  تیــزی 
کوتاهــی  زمــان  مــدت  در  بایــد  شــما 
انجــام دهیــد  مناســبی  عکس العمــل 
اوقــات  گاهــی  نشــوید.  کشــته  تــا 
و  می رویــد  خانــه ای  ســقف  روی  بــر 
بــه  نیزه هایــی  ثانیــه  یــک  عــرض  در 
ســمت شــما پرتــاب می شــود و شــما 
نمی دانیــد کــه اآلن چــه بایــد بکنیــد. 
مراقــب بوته هــای ســمی باشــید. ایــن 
بوته هــا ثابــت نیســتند و می تواننــد بــه 
یکبــاره رشــد کــرده و شــما را در هنــگام 

پریــدن از روی آن هــا گرفتــار  کننــد.
حتــی نمی تــوان بــه زمیــن صــاف بــازی 
هــم اعتمــاد کــرد زیــرا امــکان دارد بــه 
یکبــاره زیــر پــای شــما خالــی شــده و 
بــه  راهــرو  شــوید.  راهــرو  یــک  وارد 
تنهایــی ترســناک نیســت، امــا فــرض 
در  شــما  افتــادن  بــا  همزمــان  کنیــد 
راهــرو، دشــمنی از دل دیــوار بــا یــک 
تفنــگ بــه ســمت شــما شــلیک کنــد. 

رخ  ســریع  آن قــدر  اتفاقــات  ایــن 
نشــوید  متوجــه  شــاید  کــه  می دهــد 
از کجــا خوردیــد. در بــازی می توانیــد 
بــا ضربــه بــه دیوار هایــی کــه عامــت 
مخفــی ای  اتاق هــای  شــده اند  گــذاری 
را بــاز کنیــد کــه منابــع خوبــی درآن هــا 
می توانیــد  شــما  می شــود.  پیــدا 
ســکه های  جعبه هــا  شکســتن  بــا 
زیــادی را بــه جیــب بزنیــد. امــا حتــی 
نمی تــوان بــا خیالــت راحــت جعبه هــا 
امیــد  بــه  اوقــات  را شکســت. خیلــی 
اینکــه تلــه ای در انتظــار شــما نیســت، 
جعبــه ای را می شــکنید و متوجــه مــی 
شــوید کــه بمبــی در آن وجــود دارد، در 
ایــن مواقــع قطعــا بــا جســم تیکــه تیکــه 
شــده ARASHI مواجــه خواهیــد شــد.

ــه تنهایــی  وجــود یکــی از ایــن تله هــا ب
می توانــد کار شــما را ســخت کنــد. امــا 
تصــور کنیــد در بــازی ترکیبــی از ایــن 
تله هــا در کنــار یکدیگــر جمــع شــده اند 
کوچک تریــن  بــدون  بایــد  شــما  و 
اشــتباهی آن هــا را رد کنیــد. در بــازی 
شــما بــا نــوار ســامتی روبــرو نیســتید. 
تنهــا یــک ضربــه از ســوی دشــمنان و 
یــا برخــورد بــه تله هــا مســاوی اســت 
در  Check pointهایــی  مــرگ.  بــا 
قــرار  شــما  بــرای  بــازی  مراحــل  طــی 
داده شــده کــه بعــد از کشــته شــدن 
ــا  ــه آن قســمت respawn شــوید. ام ب
مــردن  هرچقــدر  بــا  کــه  نکنیــد  فکــر 
بــهcheck point  هــا  می توانیــد 
برگردیــد. تنهــا ســه بــار در بــازی بــه 
شــما life تعلــق می گیــرد و بــا چهــار بــار 
مــردن بایــد از ابتــدای مســیر مرحلــه را 
دوبــاره طــی کنیــد و همیــن مســئله، 
ســختی  دالیــل  بزرگتریــن  از  یکــی 
بــازی اســت. فرقــی نمی کنــد در اوایــل 
مرحلــه یــا اواخــر آن باشــید، بــه شــما 
رحــم نخواهــد شــد و بایــد از ابتــدا بــه 
البتــه  بپردازیــد.  مرحلــه  کــردن  طــی 
شــما می توانیــد بــا پرداخــت ســکه یــا 
المــاس کــه دو واحــد پولــی در بــازی 
ــن  ــد. همی ــرای خــود life بخری اســت ب
موضــوع باعــث شــده کــه از ســختی 
بــازی کاســته شــود و بــه نظــر می رســد 
چنیــن  دادن  قــرار  بــا  ســازندگان 
را  گیمر هــا  می خواســتند  امکانانتــی، 
بــه خرید هــای درون برنامــه ای ترغیــب 

کننــد.

 و رســیدن بــه ایــن cheakpoint   آرزو 
اســت.

ــل  ــازی در ســطح قاب ــوع دشــمنان ب تن
قبولــی قــرار داشــته و هرکــدام دارای 
هســتند.  خودشــان  خــاص  ویژگــی 
ــه  ــر اســت بعــد از طــی چنــد مرحل بهت
دشــمنان مختلــف را خــوب بشناســید 
کشــتن  بــرای  روش  را  بهتریــن  تــا 
هــر کــدام از آن هــا پیــدا کنیــد. بــرای 
مثــال، دشــمنانی کــه بــا شمشــیر بــه 
شــما حملــه می کننــد را می توانیــد بــا 
پرتــاب تیغه هــا یــا شمشــیر از پــای در 

آوریــد. امــا بــه هیــچ وجــه نمی توانیــد 
بــه نیــزه داران نزدیــک شــوید زیــرا بــا 
کوچک تریــن برخــورد بــه نیــزه، کشــته 
ــرای کشــتن دشــمنان  خواهیــد شــد. ب
ــه آن هــا  ــد کــه ب تفنــگ دار، ســعی کنی
بــا  را  نهایــی  ضربــه  و  شــده  نزدیــک 
هســتند  دشــمنانی  بزنیــد.  شمشــیر 
کــه در دســتان خــود بمــب داشــته و بــا 
کشــتن آن هــا بایــد فــورا محــل را تــرک 
کنیــد تــا arashi را بــه کشــتن ندهیــد. 
بــا قــرار گرفتــن چندیــن نــوع دشــمن 
مثــل  شــما  دیگــر  یگدیگــر،  کنــار  در 
قبــل بــدون برنامــه نمی توانیــد کاری را 
انجــام دهیــد. بایــد صبــر کنیــد و در 
یــک فرصــت مناســب جملــه را شــروع 
دیگــر  کــه  باشــید  مراقــب  و  کنیــد 
دشــمنان بــه شــما ضربــه وارد نکننــد. 
بــاس  یــک  actبــا  هــر   انتهــای  در 
کــه  شــد  خواهیــد  روبــرو  قدرتمنــد 
بــدون شــک جذاب تریــن بخــش بــازی 
بــازی  باس هــای  می شــود.  شــامل  را 
بــا شــما هیــچ شــوخی نداشــته و تنهــا 
بــا دریافــت یــک ضربــه از ســوی آن هــا 
خواهیــد مــرد. شــما هفــت بــار مهلــت 
بــار  هفــت  از  بیشــتر  اگــر  و  داشــته 
بمیریــد همــه چیــز بــرای شــما از ابتــدا 
اغــاز خواهــد شــد. هــوش مصنوعــی 
باس هــا واقعــا عالــی کار شــده و شــما 
بیــکار  نمی توانیــد  هــم  لحظــه  یــک 
بماندیــد. بایــد بپریــد و دنبــال فرصــت 
باشــید،  زدن  ضربــه  بــرای  مناســب 
کوچک تریــن اشــتباه باعــث می شــود 
کــه تمــام داشــته های خــود را بــر بــاد 
بدهیــد. متاســفانه تعــداد ایــن باس هــا 
فقــط 3 تــا بــوده و بســیار بهتــر میشــد 
کــه ســازندگان بــاس هــای بیشــتری را 
در بــازی قــرار می دادنــد تــا از مبــارزه 

بــا آن هــا بیشــتر لــذت ببریــم.
داده  قــرار  بــازی  در  مهارتــی  درخــت 
کــردن  بــاز  بــا  متاســفانه  کــه  شــده 
تاثیــرات  مختلــف،  مهارت هــای 
ــد  ــازی احســاس نخواهی ــی در ب چندان
شــاید  مشــکل،  ایــن  وجــود  بــا  کــرد. 
آپدیــت  بــه  چندانــی  رغبــت  شــما 
کــردن و دریافــت قابلیت هــای جدیــد 
در  می توانیــد  شــما  باشــید.  نداشــته 
حملــه،  مثــل  مختلفــی  زمینه هــای 
دفــاع و قــدرت بدنــی، شــخصیت خــود 
را ارتقــاع داده و از تعقیــرات بســیار 
بــازی  در  کنیــد.  اســتفاده  آن  انــدک 
بخشــی بــه نــام Artifact وجــود دارد 
مهارت هــای  بــه  می توانیــد  شــما  کــه 
بســیار فوق العــاده ای ماننــد افزایــش 
بــه  حساســیت  کاهــش   ،life تعــداد 
دریافــت  را  دیگــر  مــوارد  و  ســرما 
بــا  مهارت هــا  ایــن  متاســفانه  کنیــد. 
ســکه یــا المــاس در اختیــار شــما قــرار 
نخواهنــد گرفــت و بایــد بــا پرداخــت 
خریــداری  را  آن هــار  درون برنامــه ای 

کنیــد.
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گرافیک هنری و فنی
بــازی از نظــر گرافیــک هنــری یــک عنوان بســیار 
بــا کیفیــت محســوب شــده و تــک تــک مراحــل، 
خانه هــا، دشــمنان، درختــان و هرچیــزی کــه 
بســیار  ســادگی  عیــن  در  بکنیــد  را  فکــرش 
چشــم نواز طراحــی شــده اند. تقریبــا طراحــی 
همــه چیــز بــا تــم بــازی هم خوانــی داشــته و 
ــا جــو  ــردن از مناظــر، ب ــر لــذت ب شــما عــاوه ب
نینجایــی محیــط کامــا ارتبــاط برقــرار خواهیــد 
کــرد. رنــگ بنــدی مراحــل یکــی دیگــر از نــکات 
ــا ســلیقه کار  ــازی اســت کــه بســیار ب مثبــت ب

شــده  اســت.
مرحلــه  چندیــن  کــردن  طــی  از  بعــد  شــاید 
ابتدایــی، پیــش خــود فکــر کنیــد کــه طراحــی 
مناظــر بســیار تکــراری اســت. امــا ســازندگان 
بودنــد.  نیــز  مشــکل  ایــن  فکــر  بــه  بــازی 
متوجــه  بــازی  عکس هــای  از  کــه  همان طــور 
شــدید، تــم اصلــی بــازی ســیاه و تیــره بــوده 
و همیــن موضــوع می توانــد باعــث یکنواختــی 
محیــط بــازی شــود. اما ســازندگان بــا قرار دادن 
چندیــن  actبــا محیط هــای برفــی، سرســبز و 
مردابــی ایــن مشــکل را حــل کردنــد و بــا وجــود 
چنیــن مناطقــی، دیگــر نبایــد نگــران یکنواختــی 
محیــط باشــید. مراحــل اولیــه بــه صــورت برفــی 
طراحــی شــده و رنــگ بنــدی ســیاه و ســفید در 
ایــن مراحــل حــس ســرما و یخ زدگــی را بــه شــما 
القــا  خواهــد کــرد. در ادامــه، داســتان بــازی بــه 
محیطــی سرســبز منتقــل مــی شــود کــه شــما را 
بــه یــاد روســتاهای سرســبز کشــور های آســیای 
شــرقی می انــدازد. ســرآخر ماجراجویــی شــما 
پیــدا می کنــد  ادامــه  یــک محیــط مردابــی  در 
ــدون اغــراق طراحــی بســیار چشــم نوازی  کــه ب
دارد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بخــش چهــارم 
بــازی هنــوز منتشــر نشــده و در  از داســتان 
خواهــد  اضافــه  بــازی  بــه  آینــده  آپدیت هــای 

شــد.

ترکیب رنگ ها عالی است!
بــه  بگذریــم،  کــه  هنــری  گرافیــک  بحــث  از 
گرافیــک  نــام  بــه  جذابــی  بســیار  بخــش 
بســیاری  بــرای  کــه  بخشــی  می رســیم.  فنــی 
دارد.  اهمیــت  فوق العــاده  گیمر هــا  از 
خوشــبختانه بایــد بگوییــم کــه ایــن عنــوان از 
ایــن حیــث قابــل قبــول عمــل کــرده و مشــکل 
خاصــی بــه آن وارد نیســت. بــه هــر حــال نبایــد 
از یــک بــازی دو بعــدی کــه بــرای گوشــی های 
هوشــمند ســاخته شــده توقــع گرافیــک بــدون 
ــه حجــم  ــا توجــه ب نقصــی را داشــته باشــیم. ب
کــم بــازی، وجــود چنیــن گرافیــک فنــی در بــازی 
کننــده  راضــی  کامــا  و  بــوده  قابــل تحســین 
اســت. همانطــور کــه اشــاره کردیــم تــم اصلــی 
بــازی ســیاه بــوده و تقریبــا تمامــی اجســام، 
دشــمنان و حتــی ســاختمان های بــازی کامــا 
شــاهد  و  شــده اند  طراحــی  ســیاه  رنــگ  بــه 

بــود.  بــازی نخواهیــم  زیــادی در  جزئیــات 
فیزیــک شــخصیت  اصلــی، دشــمنان و اجســام 
نیــز انتظــارات شــما را بــرآورده خواهــد کــرد. 
آنچنــان  نــه  بــازی  انیمیشــن های  و  فیزیــک 
را  آن  بتــوان  کــه  شــده  طراحــی  فوق العــاده 
شــاهکار نامیــد و نــه آنچنــان بــد طراحــی شــده 
کــه در ذوق شــما بزنــد. پریــدن، شمشــیر زدن 
و دویــدن در بــازی حــس بســیار خوبــی را بــه 
شــما خواهــد داد و شــما از کشــتن دشــمنان 
Arashi خســته نخواهیــد  بــا حــرکات ســریع 
شــد. اگــر بخواهیــم ســخت گیرانه بــه موضــوع 
بنگریــم، می توانیــم بگوییــم کــه افکــت انفجــار 
طراحــی  طبیعــی  غیــر  خون ریــزی  یــا  بمــب 
بــا  کمــی  می توانســتند  ســازندگان  و  شــده 
کار  مــورد  دو  ایــن  روی  بیشــتری  ســلیقه 
کــه  داشــت  اذعــان  بایــد  نهایــت  در  کننــد. 

بــازی Ninja Arashi 2 در زمینــه گرافیکــی یــک 
عنــوان بــا کیفیــت بــرای گوشــی های هوشــمند 
محســوب شــده و شــما در هنــگام تجربــه ایــن 
ــه رو نخواهیــد شــد.  ــا هیــچ باگــی روب عنــوان ب
بهینه ســازی بــازی نیــز عالــی بــوده و شــما بــا 
تجربــه  بــه  می توانیــد  پائیــن رده  گوشــی های 

ایــن عنــوان بپردازیــد. 

موسیقی و صداگذاری
بســیار  کــم،  تنــوع  برخــاف  بــازی  موســیقی 
شــما  و  داشــته  هماهنگــی  بــازی  محیــط  بــا 
خــود  در  را  نینجایــی  هــوای  و  حــال  کامــا 
کــه  همان طــور  امــا  کــرد.  خواهیــد  احســاس 
موســیقی های  در  کــم  تنــوع  کردیــم  اشــاره 
آن  از  رفتــه  رفتــه  کــه  باعــث می شــود  بــازی 
خســته شــوید. بعضــی از مراحــل بــازی فاقــد 
موســیقی هســتند کــه به طــور عجیبــی حــس 
خوبــی را بــه شــما منتقــل خواهــد کــرد. فــرض 
ــد در ســکوت مطلــق و هنگامــی کــه فقــط  کنی
صــدای پــای Arashi بــه گــوش شــما می رســد، 
بــه کشــتن مخفیانــه دشــمنان خــود بپردازیــد. 
قطعــا تجربــه ایــن حــس فوق العــاده خواهــد 

بــود.
صداگــذاری بــر روی اجســام و محیــط، نمــره 
قبولــی کســب کــرده و ایــراد خاصــی بــه آن وارد 
شــما  کــه  هنگامــی  کاغ هــا  صــدای  نیســت. 
از شــاخه درختــی بــه شــاخه دیگــر می پریــد، 
احســاس  خــود  در  و  شــده  کار  عالــی  واقعــا 
انفجــار،  صــدای  کــرد.  خواهیــد  اســترس 
شمشــیر، تیغه هــا و مــوارد دیگــر کامــا راضــی 
بخــش  در  مشــکل  بزرگتریــن  کننده اســت. 
موســیقی و صداگذاری، صدای Arashi اســت. 
متاســفانه صــدای شــخصیت اصلــی برخــاف 
آن چیــزی کــه انتظــار داریــد، بســیار خشــک 
و کلفــت می باشــد کــه بــا تــم نینجایــی بــازی 
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هم خوانــی نــدارد. شــاید ایــن صــدا بیشــتر 
از آن کــه بــرای نینجــا مناســب باشــد، بــه 
و  دیالوگ هــا  می خــورد.  کابوی هــا  درد 
حرف هایــی کــه Arashi در هنــگام بــازی بــر 
زبــان مــی آورد نیــز بســیار تعدادشــان کــم 
بــوده و  در همــان 5 مرحلــه اول بــرای شــما 

تکــراری خواهــد شــد.

از  شــما  اگــر  کــه  بگوییــم  بایــد  انتهــا  در 
هاردکــور  بازی هــای  آتشــه  دو  طرفــداران 
عنــوان  نبایــد  عنــوان  هیــچ  بــه  هســتید، 
بدهیــد.  دســت  از  را   Ninja Arashi 2
تمــام  گرفتــن  نظــر  در  بــا  کــه  عنوانــی 
کمبود هــا، همچنــان ارزش تجربــه باالیــی 
دارد. عنوانــی کــه می توانــد چالــش عالــی 
دشــواری  و  ســختی  باشــد.  شــما  بــرای 
باس  هــا و دشــمنان بــازی قابــل مقایســه بــا 
شــاهکار های ایــن ســبک نیســت، امــا قطعــا 
ایــن بــازی بــرای گوشــی های هوشــمند یــک 
عنــوان بــی رغیــب محســوب مــی شــودکه بــا 
توجــه بــه حجــم کــم و بهینــه ســازی بســیار 
چندیــن  تــا  را  شــما  می توانــد  آن،  عالــی 

هفتــه ســرگرم خــود کنــد.

7.5

گیم پلی غنی و جذاب
طراحی هنری بسیار زیبا

تنوع عالی دشمنان
هوش مصنوعی دشمنان و باس ها عالی کار شده

تله های بازی به هیچ عنوان تکراری  نمی شود
بازی فاقد هرگونه باگ و مشکل می باشد

صداگذاری محیط عالی است

بازی کامل ساخته نشده و در آپدیت های آینده تکمیل خواهد شد
گرافیک فنی می توانست کمی با جزئیات بیشتری کار شود

تنوع بسیار کم در موسیقی بازی
صدای شخصیت اصلی افتضاح است و هیچ ارتباطی با تم بازی 

ندارد
درخت مهارت در بازی عما هیچ تاثیری در روند بازی شما ندارد

تعداد کم باس ها

+-
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Release Date 
June 25, 2007
Platforms
Xbox 360
PlayStation 3
Developer(s)  
Starbreeze Studios
Publisher)s(
2K Games
Genre(s)
First-person shooter

سعید آقابابایی

 ،۲۰۰۷ ســال  و  هفتــم  نســل  در 
خــاق  و  فکــر  خــوش  اســتودیو 
Starbreeze یــک بــازی شــوتر اول 
 The Darkness شــخص را بــا نــام
توســط  عنــوان  ایــن  و  ســاخت 
کمپانــی ۲K Games بــرای کنســول 
 PlayStation نســل هفتمــی  هــای 
دســترس  در    Xbox 360 و   3
 The گرفــت.  قــرار  عاقمنــدان 
خــود  بــرای  زود  خیلــی   Darkness
نامــی دســت و پــا کــرد و بــه عنــوان 
یکــی از عناویــن جــذاب و شــوترهای 
خــاص آن ســال نامــش شــنیده مــی 
بــازی  شــد. بازخوردهــا و نقدهــای 
ایــن عنــوان  اکثــرا مثبــت بودنــد و 
موفــق شــد بــا امتیــاز متــای بســیار 
خــوب ۱۰۰/۸۲ بــه کار خــود پایــان 
در  را  موفــق  عنــوان  یــک  و  دهــد 
نمــود.  ثبــت  کارنامــه ســازنده اش 
اگــر بــازی The Darkness را تجربــه 
ایــن  کــه  دانیــد  مــی  باشــید  کــرده 

بــازی شــبیه بــه هیــچ عنــوان دیگــری 
نیســت و تقریبا مشــابهی ندارد، به 
همیــن خاطــر نیــز بســیار ارزشــمند 
 The Darkness واقــع  در  اســت. 
معمولــی  شــخص  اول  شــوتر  یــک 
نیســت،  بــازی هــا  بقیــه ی  ماننــد 
بــا  شــخص  اول  شــوتر  یــک  بلکــه 
المــان هایــی اســت کــه آن را از هــر 
بــازی دیگــری در ســبک خــود متمایــز 
بــی  وهــوای  حــال  و  اســت  کــرده 
نظیــری بــه بــازی بخشــیده اســت. 
تــا  داریــم  قصــد  مطلــب  ایــن  در 
بخــش هــای مختلــف ایــن بــازی را 
بررســی نماییــم. در ادامــه شــما را 
دعــوت مــی کنــم بــه مطالعــه نقــد 
و بررســی بــازی The Darkness در 

مجلــه ی گیمفــا.

The Darkness
تقاطع تلخ عشق و تاریکی 
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لحــاظ  از   The Darkness بــازی 
داســتان و روایــت آن عالــی عمــل 
خــوب  تجربــه  یــک  و  اســت  کــرده 
مــی  رقــم  شــما  بــرای  را  داســتانی 
 The Darkness داســتان  زنــد. 
بســیار زیبــا دنبــال مــی شــود و بــا 
داســتان  ی  العــاده  فــوق  روایــت 
در کنــار موســیقی و صداگــذاری و 
فضاســازی عالــی، جذابیــت داســتان 
چنــد برابــر هــم مــی شــود. داســتان 
بــازی کامــا تراژیــک اســت و هیــچ 
پایــان خــوب و خــوش و رســتگاری 
موضــوع  ایــن  کــه  نــدارد  خــود  در 
و  تــر  واقعــی  بســیار  را  داســتان 
جــدی تــر جلــوه مــی دهــد و نقــش 
آن  کــردن  تــر  جــذاب  در  زیــادی 
 Jackie ــوان، داســتان ــن عن دارد. ای
کنــد.  مــی  روایــت  را   Estacado
روایــت  صــورت  بــه  بــازی  داســتان 
زمــان  در  گذشــته  وقایــع  شــدن 
مــی  تعریــف  بازیبــاز  بــرای  آینــده 
شــود. در جشــن تولــد ۲۱ ســالگی 
انجــام  پــی  در  اســتکادو،  جکــی 
ناموفــق یــک ماموریــت گرفتــن پــول، 
وی توســط مــزدوران »عمــو پالــی« 
 Uncle« Paulie Franchetti« یــا 
کــه رئیــس مافیــای نیویــورک اســت، 
ــرد. وی در  هــدف قتــل قــرار مــی گی
حالــی کــه در دستشــویی قبرســتان 
مخفــی شــده اســت، طــرف صحبــت 
»تاریکــی« واقــع مــی شــود و ایــن 
نیــروی باســتانی شــیطانی کــه قــرن 
هــا در خانــواده وی وجــود داشــته 
اســت در وجــود او بیــدار مــی شــود 
و تمامــی مــزدوران را قتــل عــام مــی 
کنــد و از جکــی بــه عنــوان شــخصی 
اســتفاده مــی کنــد کــه از قابلیــت 
هــای شــیطانی ایــن نیــروی نامقدس 
مــی  عمــل  تاریکــی  در  تنهــا  کــه 
ــا اســتفاده  ــرد.  ب ــد،، بهــره مــی ب کن
قصــد  جکــی  تاریکــی،  نیــروی  از 
پالــی را  تــا تجــارت عمــو  مــی کنــد 
دالل  بزرگتریــن  بــردن  بیــن  از  بــا 
و توزیــع کننــده مــواد مخــدر او بــا 
نابــود   Dutch Oven Harry نــام 
کنــد و کشــتارگاهی را کــه وی پــول 
دارد  مــی  نگــه  آنجــا  در  را  هایــش 
ســوزانده و از بیــن ببــرد. در جــواب، 
نیــروی  بزرگتریــن  و  پالــی  عمــو 
فشــار او یعنــی Eddie Shrote کــه 
ــورک  ــان دپارتمــان پلیــس نیوی کاپیت
 Jenny اســت، نامــزد جکــی بــا نــام
عاشــق  نهایــت  بــی  کــه   Romano
اوســت را مــی رباینــد. آنهــا او را بــه 
جنــی  و  کــه جکــی  ای  خانــه  یتیــم 
انــد  بــزرگ شــده  آنجــا  در  هــم  بــا 
بــرده و در جلــوی چشــم جکــی کــه 
توســط نیــروی تاریکــی گیــر افتــاده 
و نگــه داشــته شــده اســت و کاری 
از دســتش بــر نمــی ایــد، عمــو پالــی 
بــا بــی رحمــی جنــی را بــه قتــل مــی 
رســاند. جکــی کــه از لحــاظ روحــی 

بــه  اقــدام  اســت  شــده  ویــران 
خودکشــی مــی کنــد و ســپس خــود 
کــه  یابــد  مــی  دیگــر  دنیایــی  در  را 
نــام دارد کــه  »ســرزمین تاریکــی« 
در آنجــا وی بخــش هایــی از جنــگ 
ســوار   ۴ همینطــور  و  اول  جهانــی 
اخــر الزمــان را مشــاهده مــی کنــد. 
بــا  خــود  پدربــزرگ  بــزرگ  پــدر  وی 
نــام Anthony Estacado را در انجــا 
مــی بینــد کــه افشــا مــی کنــد او بــوده 
خانــواده  بــه  را  تاریکــی  کــه  اســت 
بــه جکــی  اســتکادو آورده اســت و 
مــی گویــد کــه چطــور بایــد خــود را 
از تاریکــی خــاص نمایــد. او بایــد بــه 
قصــر تاریکــی در دنیــای دیگــر حملــه 
قدرتمنــد  نیــروی  ایــن  بــا  و  کنــد 
مبــارزه نمــوده و او را از بیــن ببــرد. 
ای  مداخلــه  ســفر  ایــن  حیــن  در 
صــورت مــی گیــرد و جکــی دوبــاره 
ــاز مــی گــردد.  ــای زنــده هــا ب ــه دنی ب
یافتــن جکــی قصــد  بهبــود  از  بعــد 
مــی کنــد تــا قبــل از روبــرو شــدن بــا 
پالــی، کاپیتــان Eddie Shrote را از 
بیــن ببــرد و در ادامــه وقایــع زیــادی 
بــازی،  اپیلــوگ  مــی دهنــد. در  رخ 
ــد  ــی مــی بین جکــی خــود را در رویای
در  پــارک  در  نیمکتــی  روی  بــر  کــه 
اغــوش جنــی قــرار دارد و جنــی بــه او 
مــی گویــد کــه انهــا تنهــا چنــد دقیقــه 
ــا هــم خداحافظــی  ــا ب ــد ت وقــت دارن
کننــد و قبــل از بیــدار شــدن جکــی 
از بهتریــن لحظــه زندگــی خــود لــذت 
ــدار شــدن  ــا بعــد از بی ــد و نهایت ببرن
کامــا  صــورت  بــه  صفحــه  جکــی 
ســیاه و تاریک محو می شــود. بازی 
The Darkness از لحــاظ گیــم پلــی 
بســیار عالــی و فــوق العــاده عمــل 
کــرده اســت و گیــم پلــی بــازی بســیار 
متنــوع و جــذاب و خــاص اســت بــه 
تاریکــی در  نیروهــای  دلیــل وجــود 
بــه  را  خاصــی  هیجــان  کــه  بــازی 
وقتــی مشــغول  انــد.  آن بخشــیده 
بــازی کــردن ایــن عنــوان هســتید بــه 
معنــای واقعــی حــس قــدرت به شــما 
دســت مــی دهــد. دشــمنی را بــا یکی 
از بازوهــای تاریکــی مــی گیریــد و در 
حالــی کــه داریــد بــه دشــمنی دیگــر 
تیرانــدازی مــی کنیــد بــا دیگــر بــازوی 
تاریکــی ان را تکــه تکــه مــی کنیــد 
 Darkling و در همیــن حــال چندیــن
شــرور نیــز بــه ســر دشــمنان ریختــه 
انــد و انهــا را مــی درنــد. فقــط مــی 
توانــم بگویــم فــوق العــاده بــود، فــوق 
العــاده. هیــچ عنوانــی چنیــن حســی 
را بــه بازیبــاز منتقــل نمــی کــرد زیــرا 
در هیــچ شــوتری دو بــازوی مرگبــار 
تاریکــی نداشــتید کــه بــه شــما کمــک 
کنند و دشمنانتان را ساخی کنند. 
در گیــم پلــی بــازی و بــرای مبــارزه بــا 
دشــمنان هــم ســاح هــای متنــوع را 
ــار داریــد و هــم مــی توانیــد  در اختی
از نیروهــای تاریکــی اســتفاده کنیــد. 



 Darkling موجــودات کوچــک تاریکــی یــا
هــا نیــز در کنــار شــما حرکــت مــی کردنــد 
دشــمنان  جــان  بــه  لــزوم  مواقــع  در  و 
بــه  بیشــتری  جذابیــت  افتادنــد،  مــی 
 The و  بخشــیده   بــازی  پلــی  گیــم 
تــر کــرده بودنــد.  Darkness را خــاص 
فقــط بایســتی ایــن عنــوان را بــازی کــرده 
مارهــای  از  اســتفاده  لــذت  تــا  باشــید 
تاریکــی و دریــدن دشــمنان بــا آنهــا را 
ــازی مــی توانیــد  حــس کنیــد. شــما در ب
مختلــف  مناطــق  بیــن  متــرو  طریــق  از 
شــهر جابجــا شــوید و ایــد چندیــن بــار بــه 
یــک منطقــه بازگردیــد کــه از ایــن جهــت 
بــازی دارای المــان هایــی از ســبک نقــش 
افرینــی نیــز هســت. شــما مــی توانیــد 
ــا افــراد مختلــف در  ــا صحبــت کــردن ب ب
متــرو ماموریــت هــای جانبــی دریافــت 
را  بــازی  نیــز  موضــوع  ایــن  کــه  کنیــد 
بســیار شــبیه بــه عناویــن نقــش افرینــی 
ماموریــت  کــردن  کامــل  اســت.  کــرده 
شــماره  یــک  بازیبــاز  بــه  جانبــی  هــای 
تلفــن مــی دهــد کــه در بــازی بایــد بــا 
هــر تلفنــی ان را شــماره گیــری کنیــد تــا 
مــوارد مختلفــی ازاد شــوند و همچنیــن 
در طــول مراحــل نیــز مــی توانیــد ایتــم 
هــای قابــل جمــع آوری را پیــدا کنیــد. در 
مراحلــی کــه در دنیــای بیرونــی جریــان 
دارنــد ایــن ایتــم هــای قابــل جمــع اوری 
بــه صــورت نامــه هــا و پیــام هــای پســت 
نشــده هســتند کــه شــما بایــد وقتــی بــه 
نیویــورک بازگشــتید انهــا را بــه دســت 
قدرت هــای  برســانید.  صاحبانشــان 
مــواردی  شــامل  بــازی  در  تاریکــی 
درنــده  هــای   Darkling احضــار  مثــل 
اســتفاده  دشــمنان،  بــه  حملــه  بــرای 
و  گرفتــن  بــرای  تاریکــی  بازوهــای  از 
دریــدن دشــمنان و همینطــور شکســتن 

 »Creeping Dark« دیوارهــا، اســتفاده
و  دیوارهــا  درون  از  و  زمیــن  روی  کــه 
درب هــا مــی خــزد و بــه ســراغ دشــمنان 
در فاصلــه دور مــی رود و آنهــا را مــی 
حفــره  یــک  ایجــاد  همچنیــن  و  کشــد 
ســیاه تاریکــی کــه همــه چیــز را بــه درون 
را  تاریکــی  قدرتهــای  بلعــد.  مــی  خــود 
نمــی توانیــد در مناطــق روشــن اســتفاده 
مطلــق  تاریکــی  در  بایــد  بلکــه  نماییــد 
باشــند. در مناطقــی کــه روشــن اســت 
مــی توانیــد المــپ هــا و منابــع نــور را 
ــا تاریکــی ایجــاد کنیــد. بــرای  شکســته ت
ارتقــای قــدرت هــای تاریکــی بایــد بــه انها 
اجــازه دهیــد کــه قلــب دشــمنان کشــته 
شــده را مصــرف کننــد. در طــول رونــد 
دوتایــی  هــای  ســاح  بــه  جکــی  بــازی 
تاریکــی نیــز دسترســی پیــدا میکنــد کــه 
خیلــی قــوی تــر از ســاح هــای معمولــی 
بــرای  تاریکــی  انــرژی  ولــی  هســتند 
طــور  بــه  کننــد.   مــی  مصــرف  شــلیک 
کلــی بایــد گفــت بخــش اصلــی و ســتاره 
بــی چــون و چــرای The Darkness کــه 
هــر  از  متمایــز  و  خــاص  بســیار  را  ان 
شــوتر دیگــری کــرده بــود، گیــم پلــی ایــن 
واســطه ی وجــود  بــه  کــه  بــود  عنــوان 
موجــودات  ی  خاقانــه  و  هوشــمندانه 
تاریکــی، The Darkness را تبدیــل بــه 
در  آن  نظیــر  کــه  بــود  کــرده  عنوانــی 
بخــش گیــم پلــی وجــود نداشــت. ایــن 
چنیــن  کــه  بــود  عنوانــی  اولیــن  بــازی 
خاقیتــی را بــه کار بــرده بــود کــه عــاوه 
شــخصیت  تیرانــدازی  و  شــوتینگ  بــر 
اصلــی، دو هیــوالی تاریکــی نیــز از روی 
باشــند  آمــده  بیــرون  وی  هــای  شــانه 
تریــن شــکل  بــه فجیــع  را  و دشــمنان 

ممکــن ســاخی کننــد.
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بخــش  در   The Darkness بــازی 
گونــه  هیــچ  موســیقی  و  صداگــذاری 
بــی  و  بینــد  نمــی  خــود  در  را  مشــکلی 
شــک ســتاره ی ایــن بخــش، صداگــذاری 
بــی نقــص موجــودات تاریکــی هســتند 
تــر  جــذاب  برابــر  چندیــن  را  بــازی  کــه 
کامــا  نیــز  بــازی  کننــد. موســیقی  مــی 
مناســب حــال و هــوای غمنــاک و غمــزده 
بــازی بــود و بــه واقــع حــس افســردگی 
کــه جکــی اســتکادو دچــار ان بــود و اتــش 
انتقامــی کــه درون او شــعله ور بــود را 
بــه بازیبــاز منتقــل مــی کــرد. یــک موزیــک 
گونــه  هــر  از  عــاری  و  تاریــک، غمگیــن 
شــور و هیجانــی، دقیقــا همــان چیــزی 
بایــد   The Darkness بــازی  کــه  بــود 
بــازی  موســیقی  ســازندگان  و  داشــت 
مشــخص بــود کــه بــا داســتان بــازی و 
شــخصیت جکــی و حــال و هــوای بــازی 
کامــا آشــنا بــوده انــد و موســیقی کامــا 
مناســب را بــرای ایــن بــازی طراحــی کــرده 
بودنــد کــه تحســین برانگیــز بــود. بــدون 
شــک یکــی از قدرتمندتریــن بخــش هــای 
بــازیThe Darkness ، صداگــذاری بــی 
نظیــر، معرکــه و بــی نقــص موجــودات 
تاریکــی بــود کــه واقعــا عالــی کار شــده 
بودنــد و هــم صــدای خوفنــاک و جذابــی 
داشــتند و هــم دیالــوگ هــای عالــی را 
ــد. صداگــذاری دیگــر  ــان مــی اوردن ــر زب ب
شــخصیت هــای بــازی مخصوصــا خــود 
شــخصیت جکــی اســتکادو نیــز عالــی کار 

شــده بــود.
بخــش  در   The Darkness عنــوان 
بصــری تنهــا ایراداتــش شــامل بــاگ هــای 
ــم هــا هســتند کــه  گرافیکــی و افــت فری
مربــوط بــه گرافیــک فنــی هســتند و ایــن 
بــازی در بخــش هنــری فــوق العــاده کار 
کــرده و در نهایــت هــم یــک ترکیــب زیبــا 
و جــذاب را پدیــد آورده اســت. عنــوان 
بــود  هایــی  بــازی  از   The Darkness
جذابــی  گرافیــک  عرضــه  زمــان  در  کــه 
داشــت و اصطاحــا خــوش اب و رنــگ 
بــود مخصوصــا بــا توجــه بــه ایــن کــه پــر 
ــار  ــه هــای بســیار خشــن و مرگب از صحن
و پاشــیده شــدن خــون بــه در و دیــوار و 
... بــود. از لحــاظ گرافیــک هنــری بــازی 
معرکــه بــود. همــه چیــز در بــازی فــوق 
العــاده طراحــی شــده بودنــد و از طراحــی 
و  ســیتی  نیویــورک  شــهر  نقــص  بــی 
متــروی آن گرفتــه تــا خیابــان ها و انســان 
هــا و ... و همینطــور از همــه مهــم تــر 
طراحــی معرکــه و بــی نقــص و خوفنــاک 
آنهــا  بــود. در راس  تاریکــی  موجــودات 
نیــز دو مــار اصلــی تاریکــی کــه از روی 
شــانه هــای جکــی در امــده بودنــد قــرار 
داشــتند کــه بســیار مخــوف طراحی شــده 
تاریکــی  موجــودات  همچنیــن  و  بودنــد 
کوچــک تــر یــا Darkling کــه ظاهــر مــی 
شــدند و دشــمنان شــما را پــاره پــاره مــی 
کردنــد نیــز بســیار عالــی و هنرمندانــه 
خلــق شــده بودنــد. طراحــی شــخصیت 
هــا نیــز عالــی بــود و بــه عنــوان مثــال 
ــه  ــه گون ــی ب طراحــی شــخصیت عمــو پال
ای بــود کــه کامــا مــی توانســتید بفهمیــد 

یــک رئیــس مافیــای بــی رحــم و خونخــوار 
اســت و از کشــتن هیــچ کــس هراســی 
نــدارد. در زمینــه ی کیفیــت تکســچرها 
و بافــت هــا The Darkness یــک بــازی 
متوســط رو بــه بــاال و شــاید بهتــر اســت 
بگوییــم خــوب محســوب مــی شــد و از 
ــازی  ــود. در ب ــن لحــاظ راضــی کننــده ب ای
از لحــاظ گرافیــک فنــی مشــکاتی وجــود 
گرافیکــی  هــای  بــاگ  گاهــا  و  داشــت 
عجیبــی را در آن مشــاهده مــی کردیــد 
نبــود.  هــم  کــم  گاهــا  تعدادشــان  کــه 
شــلوغ  هــای  در صحنــه  مواقــع  برخــی 
افــت فریــم نیــز مشــاهده مــی شــد ولــی 
تعــداد ایــن صحنــه هــا زیــاد نبــود و شــما 
را زیــاد ازار نمــی داد. از لحــاظ نورپردازی 
بــازی فــوق العــاده بــود و یکــی از بهتریــن 

هــای زمــان خــود محســوب مــی شــد.
بخواهبــم  اگــر  بگویــم  بایــد  نهایــت  در 
کــه  کنیــم  انتخــاب  را  هایــی  بــازی 
نامشــان کامــا بــا بــازی منطبــق باشــد 
و تمــام بــازی در نــام آن نهفتــه باشــد 
بــی شــک The Darkness یکــی از اولیــن 
نامــش  ماننــد  واقــع  بــه  کــه  هاســت 
 The .تاریــک و تاریــک و تاریــک اســت
Darkness تاریکــی محــض اســت. قصــه 
فروختــن  و  انتقــام  و  غــم  و  مــرگ  ی 
غمنــاک  سرگذشــتی  تاریکــی.  بــه  روح 
و تراژیــک از جوانــی کــه نمــی خواســت 
دســت  ولــی  شــود  ایــن  ســرانجامش 
تقدیــر برایــش خــواب دیگــری دیــده بــود. 
عنــوان The Darkness بــازی بــی نقصــی 
نیســت و قطعــا ایراداتــی دارد، امــا المــان 
هــای نقــش افرینــی و بازوهــای تاریکــی 
کــه در بــازی هســتند بســیاری از معایــب 
شــوند  مــی  ســبب  و  پوشــانند  مــی  را 
تــا یــک تجربــه فــوق العــاده لذتبخــش 
و  غمنــاک  دنیــای  و  داســتان  یــک  در 
و  بخــورد  رقــم  شــما  بــرای  جنایتکارانــه 
را تجربــه  تاریــک  واقــع،  بــه  بــازی  یــک 
ان  برازنــده  کامــا  اســمش  کــه  نماییــد 
اســت. ایــن بــازی بــدون شــک در زمــه 
بــازی هایــی قــرار مــی گیــرد کــه اگــر آن را 
تجربــه کــرده باشــید هیــچ گاه از یادتــان 
وداســتان  پلــی  وگیــم  رفــت  نخواهــد 
خــاص بــازی را بــه یــاد خواهیــد داشــت. 
شــک نکنیــد کــه هنــوز هــم کامــا ارزش 
دارد کــه بــه نســل هفتــم بازگردیــد و ایــن 
شــوتر اول شــخص عالــی بــا المــان هــای 
نقــش افرینــی و اکشــن را تجربــه نماییــد 
ایــن  بــه  هایــی  بــازی  چنیــن  کــه  چــرا 
صــورت نیســتند کــه هــر ســال کلــی بــازی 
مثــل آن هــا منتشــر شــود و جــای هــم را 
ــاد برونــد، بلکــه  بگیرنــد و قبلــی هــا از ی
ایــن مــدل عناویــن شــاید در یــک نســل ۲ 
یــا ۳ عــدد بیشــتر نباشــند کــه ایــن چنیــن 
خــاص باشــند. فضــای بســیار خــاص و 
غمنــاک، روایــت زیبــا و جــذاب، وجــود 
نقــش  عناویــن  بــه  شــبیه  هــای  المــان 
دلیــل  بــه  خــاص  پلــی  گیــم  افرینــی، 
وجــود موجــودات تاریکــی و بســیاری از 
مــوارد دیگــر از The Darkness عنوانــی 
ســاخته بــود کــه بســیار خــاص و جــذاب 
و هیجــان انگیــز بــود و تجربــه ای بســیار 
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لذتبخــش را بــرای بازیبــازان رقــم مــی 
زد و یکــی از خــاص تریــن و زیباتریــن 
بــرای مــن  خاطــرات نســل هفتــم را 
داســتان  کــه  عنوانــی  زد.  رقــم  نیــز 
اســتکادو  جکــی  غمنــاک  سرنوشــت 
را روایــت مــی کنــد، شــخصیتی کــه 
ــگار بــرای نقــش اول بــودن  نامــش ان
در یــک بــازی رایانــه ای خلــق شــده 

اســت!

داستان فوق العاده عالی و روایت جذاب، شخصیت اصلی 
فوق العاده، المان های جذاب نقش افرینی مانند در بازی، 
ستاره اصلی این بازی بازوهای تاریکی و موجودات تاریکی 
هستند که به تنهایی برای موفقیت بازی کافی می باشند، 

صداگذاری عالی شخصیت ها

8.7

برخی ایرادات گرافیکی و کیفیت پایین تکسچرها ، به +
دلیل جذابیت زیاد بازوهای تاریکی گاها اسلحه ها گویا 

بی استفاده هستند، هوش مصنوعی و رفتارهای گاها 
عجیب دشمنان

-
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Release Date 
November 17, 2020
Platforms
Microsoft Windows
Nintendo Switch
PlayStation 4
Xbox One
Stadia
PlayStation 5
Xbox Series X/S
Developer(s)  
NetherRealm Studios
Publisher)s(
Warner Bros. Interactive 
Entertainment
Genre(s)
Fighting

سعید آقابابایی

یکــی   Mortal Kombat 11 عنــوان 
از بهتریــن و باکیفیت تریــن عناویــن 
امــروز  تــا  کــه  هســت  ای  مبــارزه 
بــاالی  موفقیــت  و  شــده  ســاخته 
باعــث شــد  نســل هشــتم،  در  اون 
اون  بــازی،  ناشــر  و  ســازندگان  تــا 
نســل  نســخه ی  یــک  قالــب  در  رو 
جدیــد  هــای  کنســول  بــرای  نهمــی 
هــم عرضــه کننــد کــه شــامل تمــام 
محتویــات اضافــی بــازی هــم بــود و 
Ultimate در  نســخه ی  عنــوان  بــه 
ــرار گرفــت.  ــدان ق دســترس عاقه من
امــروز در مجلــه ی گیمفــا، نگاهــی 
نســخه  ایــن  بــه  داشــت  خواهیــم 
 Mortal بــازی  از  نهمــی  نســل  ی 
 Mortal عنــوان   .Kombat 11

Kombat 11 Ultimate بــدون شــک 
یــک الگــو و یــک میــزان بــرای ســایر 
لحــاظ  از  ای  مبــارزه  ژانــر  عناویــن 
مبــارزه  عنــوان  زیباتریــن  و  بصــری 
منتشــر  امــروز  تــا  کــه  اســت  ای 
عنــوان  هــر  واقــع  در  اســت.  شــده 
فایتینگــی را کــه بخواهیــم از لحــاظ 
مــی  بســنجیم  گرافیکــی  کیفیــت 
ــی  ــازی کــه مثال ــن ب ــا ای ــوان آن را ب ت
از یــک عنــوان بــی نقــص در زمینــه 
ی خلــق یــک بــازی فایتینــگ شــاهکار 
از لحــاظ بصــری اســت مقایســه کــرد. 
ســازندگان بــه طــرز ویــژه ای بــر روی 
تمامــی جزئیــات گرافیکــی بــازی اعــم 
از تکســچرها و طراحــی چهره هــا و 
طراحــی ظاهــری شــخصیت هــا وقــت 

خــاص  وسواســی  بــا  و  گذاشــته اند 
آن هــا را بــه بهتریــن شــکل در بــازی 
پیــاده کرده انــد و همچنیــن شــاهد 
ممکــن  هــای  انیمیشــن  زیباتریــن 
در یــک بــازی فایتینــگ هســتیم. از 
لحــاظ کیفیــت بافــت ها و تکســچرها 
عمــل  مقتدرانــه  بســیار  بــازی  نیــز 
مــواردی مثــل  بــا  مــی کنــد و اصــا 
بــی کیفیتــی بافــت هــا و گوشــه دار 
بــودن آنهــا و همچنیــن تکســچرهای 
برخــورد  تصویــر  پارگــی  یــا  ضعیــف 
زمینــه ی  در  بــازی  کنیــم.  نمــی 
طراحــی محیــط هــای نبــرد و خلــق 
ــر  ــات بــی نظی شــخصیت هــا و جزیی
آنهــا، فــوق العــاده عمــل کــرده اســت. 
در واقــع چــه در خلــق شــخصیت هــا 

Mortal Kombat 11 Ultimate
لذت بخش ترین خشونت دنیا! 

نسخه نسل نهمی
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نبــرد،  هــای  محیــط  در  چــه  و 
 Mortal Kombat 11 Ultimate
فــوق العــاده عمــل می کند و یکی 
از بــازی هــای خــوش گرافیــک بــا 
فانتــزی  تاریــک و  طراحــی هــای 
رود  مــی  شــمار  بــه  مخــوف  و 
کــه پــر اســت از انــواع و اقســام 
شــخصیت هایــی بــا طراحــی هــای 
نبــردی  هــای  و محیــط  شــاهکار 
کــه بــه خوبــی حــال و هــوای ایــن 
ســری از نخســتین بــازی هــا تــا 
بــه امــروز را بــه شــما منتقــل مــی 
 Mortal Kombat 11 کنند. بازی
Ultimate از ان عناوینــی اســت 
مســتقیما  گرافیکــش  تاثیــر  کــه 
شــده  تنیــده  آن  پلــی  گیــم  در 
اســت و شــدیدا روی گیــم پلــی 
بــازی و نبردهــای آن  تاثیرگــذار 
اســت زیــرا »خشــونت محــض« 
کــه شــاخصه اصلــی ایــن ســری 
 Mortal Kombat در  اســت، 
ایــن  واســطه  بــه   11 Ultimate
خیلــی  واقعــی،  و  بــاال  گرافیــک 
مــی  منتقــل  بازیبــاز  بــه  بیشــتر 
شــود و آدرنالیــن خونــش را بــاال 
مــی بــرد، چــرا کــه همــه چیــز را 
و  بینیــد  مــی  تــر  واقعــی  خیلــی 
نســخه ی  در  کنیــد.  مــی  لمــس 
پیشــرفت  شــاهد  نهمــی  نســل 
هــای بصــری نســبت بــه نســخه 
از  مخصوصــا  هشــتم،  نســل  ی 
لحــاظ زمــان بارگــزاری هســتیم و 
برخــی افکــت هــا و قابلیــت هــای 
خــاص گرافیکــی نیــز در نســخه 
نســل جدیــد اعمــال شــده انــد کــه 
بــازی را زیباتــر جلــوه مــی دهنــد 
نــرخ  ثبــات  نظــر  از  و همچنیــن 
فریــم بــازی مقتدرتــری را نســبت 
به نســخه ی نســل هشــتم شــاهد 
 Mortal Kombat هســتیم. بــازی
بــی نهایــت روان،   11 Ultimate
بــا  بــدون کوچکتریــن مشــکل و 
و  شــود  مــی  اجــرا  کامــل  ثبــات 
البتــه انتظــاری هــم غیــر از ایــن 
یــک  نهمــی  نســل  ی  نســخه  از 
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بــازی مبــارزه ای نســل هشــتمی کــه در 
آن کوچکتریــن حرکــت و واکنــش، مهــم 
تاثیرگــذار اســت نداریــم، مخصوصــا  و 
شــاهد  هــم  اصلــی  ی  نســخه  در  کــه 
حتــی  نبودیــم.  خاصــی  فنــی  مشــکل 
بــازی  کــه در  ریــزی  معــدود مشــکات 
اصلــی از نظــر فنــی شــاهد بــوده ایــم 
ــگام  ــد و هن ــن نســخه وجــود ندارن در ای
  Mortal Kombat 11 Ultimate تجربــه
بــه هیــچ وجــه حتــی در پــر افکــت تریــن 
تریــن  جزئیــات  پــر  و  نبــرد  لحظــات 
صحنــه هــا نیــز کوچکتریــن افــت فریمــی 
مشــاهده نمــی شــود و بــازی از لحــاظ 
ثبــات در نــرخ فریــم  ریــت نیــز بســیار 
مقتــدر عمــل می کنــد. از نظــر موســیقی 
 Mortal Kombat 11 و صداگــذاری، در
شــاهد هیــچ کمبــودی نیســتیم و بــا یــک 
عالــی  بســیار  موســیقی  و  صداگــذاری 
طــرف هســتیم. صداگــذاران شــخصیت 
هــای مختلــف بــازی بــه خوبــی از پــس 
اجــرای دیالــوگ هــای خــود بــر آمــده انــد 
و همیــن طــور صــدای تمامــی شــخصیت 
هــا کامــا بــا پیشــینه ای کــه از آنهــا بــه 
یــاد داریــم و صدایــی کــه از آنهــا شــنیده 
ایم همخوانی دارد. در واقع باید بگویم 
خوشــبختانه صداگــذاری شــخصیت هــا 
بــازی Mortal Kombat 11 در اوج  در 
کیفیــت قــرار دارد و حتــی کوچکتریــن و 
جزئــی تریــن دیالــوگ هــا نیــز بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن ادا مــی شــوند. در صــدای 
تمامــی مبــارزان، انــگار نــوع شــخصیت 
و تیــپ و اســتایل آن هــا )حتــی شــاید 
تیــپ و اســتایل نبــرد آن هــا( مشــهود 
اســت و بــه بازیبــاز منتقــل مــی شــود، 
مخصوصــا ایــن موضــوع بــرای بازیبــازان 
قدیمــی تــر ایــن ســری کــه کامــا بــا ذات 
شــخصیت هــا و خصوصیــات آنهــا آشــنا 
هســتند بســیار مهــم تــر اســت کــه بــا 
صداگــذاری هــای ضعیــف و نامتناســب، 
 Mortal ســاندترک  نشــوند.  دلــزده 
بســیار  نیــز   Kombat 11 Ultimate

عالــی و بــی نقــص خلــق شــده اســت و 
در بخــش هــای مختلــف ماننــد بخــش 
ــارزات هیجــان  داســتانی و نبردهــا و مب
انگیــز بــازی، شــنوای موســیقی بســیار 
و  حــال  بــا  هماهنگــی  کامــا  و  محــو 
هــوای نبردهــا هســتیم. تمامــی قطعــات 
موســیقی  ســاندترک بــازی بســیار عالــی، 
متناســب بــا ذات ســری خلــق شــده اند 
و حــال و هــوای ایــن فرنچایــز و دنیــای 
ســرد و مرگبــار آن را در هــر لحظــه و 
در  بــازی  خــاص  موقعیــت  بــه  بســته 
مــا  بــه  خوبــی  بــه  داســتانی،  بخــش 

می کننــد.  منتقــل 
ژانــر  عناویــن  قدیــم،  از  معمــوال 
داســتان  بــا  کاری  خیلــی  مبــارزه ای 
یــک  خلــق  زیــرا  نداشــته اند  پیچیــده 
در  کامــل  و  منطقــی  داســتانی  بخــش 
یــک بــازی فایتینــگ واقعــا کار ســختی 
 Mortal Kombat 11 ولــی   اســت، 
Ultimate یــک بخــش داســتانی معرکــه 
یکــی  فایتینــگ،  عناویــن  در  کــه  دارد 
بــه  ســازندگان  برترین هاســت.  از 
بهتریــن شــکل ممکــن بــه شــما دلیلــی 
داســتانی  بخــش  در  پیشــروی  بــرای 
برخــورد  و مشــاهده  دهنــد  مــی  بــازی 
و  بکدیگــر  بــا  هــا  شــخصیت  روابــط  و 
ــا رســیدن  بــاز شــدن زحــم هــای کهنــه ی
فرصتــی بــرای انتقــام و خیانــت قطعــا 
اســت،  جــذاب  مخاطبــی  هــر  بــرای 
مخصوصــا اگــر ایــن دنیــا و شــخصیت 
هایــش را بشناســید و از پیشــینه آنهــا 
آشــنا  هــم  اگــر  امــا  باشــید.  خبــردار 
هــم  بــاز  زیــرا  نــدارد  ایــرادی  نیســتید 
 Mortal Kombat 11 بخــش داســتانی
Ultimate بــرای شــما کلــی حــرف دارد و 
خیلــی خــوب شــما را بــا شــخصیت هــا و 
داســتان و دنیــای ایــن ســری آشــنا مــی 
کنــد و یــک شــروع خــوب بــرای دریافتــن 
جالــب  اســت.  فرنچایــز  ایــن  داســتان 
شــخصیت  تمــام  حتــی  کــه  اینجاســت 
هــای جدیــدی کــه بــه بــازی اضافــه شــده 
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انــد هیــج کــدام بــی دلیــل و مســخره 
نپریــده انــد در دنیــای بلکــه بــرای همــه 
آنهــا یــک رابطــه و پیشــینه و خاصــه یک 
داســتان کوچکــی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت تــا بــه دنیــای مورتــال کامبــت بــی 
ربــط نباشــند. هســته ی داســتان، روابــط 
در  داســتان  روایــت  و  هــا  شــخصیت 
 Mortal Kombat 11 Ultimate بــازی 
بســیار جــذاب و هیجــان انگیــز و کامــا 
ایــن  از  عنوانــی  خــور  در  و  شایســته 
ســری اســت. البتــه دقــت داشــته باشــید 
عناویــن  در  داســتان  از  صحبــت  کــه 
ــا منتظــر لســت  فایتینــگ اســت و احیان

نباشــید! آس  او 
 Mortal Kombat 11 Ultimate بــازی 
و  برتریــن  از  یکــی  گیم پلــی  نظــر  از 
باکیفیت تریــن و پرمحتواتریــن عناوینــی 
اســت کــه تاکنــون خلــق شــده و می شــود 
گفــت برتریــن بخــش داســتانی در یــک 
بــازی بــازی مبــارزه ای تــا بــه امــروز را در 
Mortal Kombat 11 Ultimate شــاهد 
هســتیم. در Mortal Kombat 11 مثــل 
هــر بــازی مبــارزه ای شــاهکار دیگــری، 
بــا  نبردهــا  کــردن  آغــاز  و  گرفتــن  یــاد 
در  و  آســان  ابتــدا  در  شــخصیتی  هــر 
دســترس اســت ولــی حرفــه ای شــدن 
رســیدن  و  بــازی  در  شــدن  خبــره  و 
هــر  بــا  نبــرد  در  ای  حرفــه  ســطح  بــه 
شــخصیت، بســیار ســخت و زمــان بــر 
اســت و زمــان خیلــی زیــادی بــرای تمرین 
مــی خواهــد. تعــدد فنــون و مهــارت هــا 
بــرای هــر شــخصیت واقعــا معرکــه اســت 
و ســازندگان زمــان خیلــی زیــادی را بــرای 
هــر شــخصیت چــه از نظــر ظاهــری و 
چــه از نظــر مبــارزات و باالنــس بــودن 
نبردهــا  عمــق  انــد.  کــرده  صــرف  او 
بســیار باالســت و بــرای هــر شــخصیت 
امــکان  بــازی،  در  ای  حرفــه  مبــارز  و 
بازگشــت در نبردهایــی کــه حتــی تــا مــرز 
نیــز وجــود  انــد  رفتــه  پیــش  شکســتن 
دارد و بــازی امــکان انجــام واکنــش بــا 
ضــد حملــه هــای ســریع را در برابــر هــر 
کنــش و حملــه ای بــه شــما مــی دهــد. 
آنایــن  نبردهــای  و  وضعیــت ســرورها 
در بــازی بســیار باثبــات اســت و کلــی 
بــرای  مختلــف  هــای  حالــت  و  مدهــا 
ــار شــما  ــن و آفایــن در اختی ــازی آنای ب
قــرار گرفتــه اســت. در مــورد رونــد گیــم 
پلــی و نبردهــای بــازی مــی شــود گفــت 
انــگار در مقایســه بــا بــازی هــای قبلــی 
ایــن فرنچایــز، و حتــی نســخه ایکــس، 
slow- مقــداری ســرعت نبردهــا کمتــر و
فرصــت  و  اســت  شــده  تــر   paced
و  تاکتیکــی  نبــرد  یــک  بــرای  بیشــتری 
کامــا بــا فکــر و اســتراتژی را بــه شــما 
 Mortal Kombat عنــوان  دهــد.  مــی 
اصلــی،  ی  نســخه  مثــل   11 Ultimate
از نظــر گیــم پلــی و مبــارزات هنــوز هــم 
بــه نســخه X  شــباهت زیــادی دارد ولــی 
تفــاوت هــا و نــکات جدیــدش باعــث مــی 
شــوند کــه نتوانیــم از آن بــه عنــوان یــک 
تکــرار یــاد کنیــم. در واقــع شــاید بایــد 

ایــن طــور بگویــم کــه انــگار ســازندگان 
ایــن بــازی بــا هوشــمندی هــر چــه تمــام 
روح  از  مقــداری  جورهایــی  یــک  تــر 
ســری اینجاســتیس را هــم بــه عنــوان 
 Mortal Kombat 11 چاشــنی بــه بــازی
افــزوده انــد و یــک ترکیــب خیلــی عالــی 
و یکدســت و زیبــا بــه وجــود آمــده اســت 
کامبــت  مورتــال  یــک  کامــا  هــم  کــه 
هوایــی  و  حــال  هــم  و  اســت  محــض 
کار  ایــن  کــه  دارد  نــو  و  خــاص  خیلــی 
واقعــا هوشــمندانه انجــام گرفتــه اســت. 
یکــی از مــوارد جدیــد در ایــن ســری کــه 
در نســخه یازدهــم شــاهد آن هســتیم 
یــک مکانیــک دفــاع خاص و دقیق اســت 
کــه وقتــی بتوانیــد حملــه را در یــک زمــان 
خیلــی خــاص دفــاع کنیــد یــک پنجــره 
بــرای بازگشــت و حملــه  زمانــی کوتــاه 
ــه شــما داده مــی شــود و چیــزی مثــل  ب
ــازی  ــه در خیلــی از ب سیســتم ضــد حمل
درســت  لحظــه  در  وقتــی  کــه  هاســت 
دفــاع مــی کنیــد مثــا دشــمن گیــج مــی 
شــود یــا فرصــت زدن ضــد حملــه داریــد 
و مــواردی از ایــن دســت. بــه نوعــی بایــد 
 Mortal Kombat 11 عنــوان  گفــت  
Ultimate  المــان هــای مخصــوص ایــن 
ســری را در گیــم پلــی خــود حفــظ کــرده 
اســت و در کنــار ایــن هــا برخــی مــوارد 
جدیــد را نیــز بــه گیــم پلــی افــزوده اســت 
تــا بــازی رنــگ و بــوی تکــرار و کهنگــی را 
بــه خــود نگیــرد و بایــد بگویــم در این امر 
موفــق هــم بــوده اســت. مــواردی مثــل 
 Krushing Blow و Fatal Blow ضربات
شــده  داده  قــرار  نســخه  ایــن  در  کــه 
ســری  یــک   Fatal Blow انــد. ضربــات 
حمــات و  ضربــه هــای ویــژه انــد کــه 
چیــزی ماننــد ضربــات X-Ray در نســخه 
قبلــی هســتند و آســیب خیلــی زیــادی 
هــم وارد مــی کننــد امــا برخــاف حمــات 
فعــال  وقتــی  فقــط  اینهــا  ری،  ایکــس 
بازیبــاز  کــه خــط ســامتی  مــی شــوند 
بــه زیــر ۳۰ درصــد برســد و فقــط هــم 
ــل اســتفاده  ــارزه قاب ــار در هــر مب ــک ب ی
تاکتیــک  و  موضــوع  ایــن  کــه  هســتند 
تنظیــم زمــان صحیــح اســتفاده از ایــن 
حملــه خــاص، باعــث عمیــق تــر شــدن 
مبــارزات در ایــن نســخه شــده اســت. 
ضربــاتKrushing Blow  نیــز یــک نــوع 
کــه  هســتند  ســینمایی  خــاص  حملــه 
وقتــی فعــال مــی شــوند کــه یــک ســری 
پیــش نیازهایشــان انجــام شــده باشــد و 
ــت  ــزی شــبیه حال ــم چی ــم بگوی مــی توان
Brutalitiy هــا در نســخه قبلــی دارنــد. 
ســری مورتــال کامبــت همیشــه پــر بــوده 
اســت از شــخصیت هــای فــوق العــاده 
متنــوع، متفــاوت و بــی نهایــت نیرومنــد 
فــرا  هــای  قــدرت  اقســام  و  انــواع  بــا 
بشــری و بســیار مرگبــار بــوده و هســت 
و هــر وقــت کــه عنوانــی از ایــن ســری 
منتشــر گــردد یکــی از مهــم تریــن مــوارد 
در بررســی آن، تعداد و تنوع شــخصیت 
هــای بــازی و بررســی حضــور یــا عــدم 
ــن شــخصیت هــای  حضــور محبــوب تری
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در  قدیمــی  هــای  شــخصیت  برخــی  و  ســری 
آن بــازی اســت. در نســخه آلتیمیــت شــاهد 
 Sheevaاضافــه شــدن شــخصیت هایــی مثــل
 ،Fujin ،Ash ،Spawn ،Sindel ،Terminator
و   Shang Tsung و    ،Nightwolf ،Joker
و   John Rambo همینطــور  و   RoboCop
Mileena و Rain  هســتیم کــه باعــث شــده انــد 
ایــن نســخه آلتیمیــت یکــی از بزرگترین و کامل 
تریــن لیســت هــای تاریــخ ســبک فایتینــگ را 
داشــته باشــد اگــر نگوییــم بزرگتریــن. واقعــا 
خــوش  و  هوشــمند  بــازی  ایــن  ســازندگان 
خیلــی  هــای  شــخصیت  و  هســتند  ســلیقه 
باحالــی را بــه بــازی مــی آورنــد. یعنــی بــاور کنید 
کــه فقــط دیــدن نبــرد رمبــو و ترمیناتــور خــودش 
کافیســت بــرای خریــدن نســخه ی آلتیمیــت. 
بــه شــخصه اعتقــاد دارم آوردن جــان رمبــو بــه 
بــازی مورتــال کامبــت یکــی از بهتریــن تصمیــم 
هــا در تاریــخ بــازی هــای مبــارزه ای تــا امــروز 
بــوده اســت از بــس کــه ایــن شــخصیت بــا حــال 
اســت. در کل مــی شــود بیــن شــخصیت هایــی 
کــه بعــد از نســخه اصلــی بــا دی ال ســی بــه 
بــازی اضافــه شــده انــد بــا حــال تریــن هــا جوکــر 
و رمبــو هســتند. از نکاتــی کــه در مــورد بــازی 
مثبــت  نوعــی  بــه  هــم   Mortal Kombat 11
اســت و هــم منفــی، بحــث شــخصی ســازی و 
لــوت کــردن و آزاد کــردن آیتــم هــای مختلــف 
در بــازی بــرای شــخصیت هــای گوناگــون اســت 
کــه هــم بــازی را خیلــی جــذاب مــی کنــد و هــم 
افــراط در آن مقــداری ایــن بخــش را عــذاب آور 
و آزار دهنــده کــرده اســت. یعنــی اگــر بخواهیــد 
در بــازی Mortal Kombat 11 بــرای شــخصیت 
هــای محبوبتــان آیتــم هــای ظاهــری و مختلــف 
را  ســختی  خیلــی  هــای  راه  بایــد  کنیــد  آزاد 
طــی کنیــد و کارهــای طاقــت فرســایی انجــام 
دهیــد تــا »یــک عــدد آیتــم بگیریــد« و نهایتــا 
هــم وقتــی آن را بــه دســت آوردیــد ایــن حــس 
ــد و  ــه زحمتــش نمــی ارزی ــد کــه اصــا ب را داری
پاداشــم برابــر بــا تاشــی کــه کــردم نیســت.  
مهــم  بســیار  ی   نکتــه  ایــن  روی  بایــد  البتــه 
 cosmetic تاکیــد کنــم کــه ایــن آیتــم هــا تنهــا
و ظاهــری هســتند و هرگــز برتــری خاصــی در 
نبــرد بــا دیگــران بــه شــما نمــی دهنــد. بــازی 
انتشــار  زمــان  در  حتــی   ۱۱ کامبــت  مورتــال 
نســخه اولیــه اش هــم تعــداد کافــی شــخصیت 
و محتــوا داشــت ولــی حــاال دیگــر در نســخه 
آلتیمیــت تبدیــل بــه عنوانــی شــده کــه میشــود 
در  مبــارزان  تعــداد  بیشــترین  از  یکــی  گفــت 

تاریــخ ایــن ســبک را دارد. شــخصیت هایــی کــه 
پــردازی  هــر کدامشــان دنیایــی از شــخصیت 
و  یکدیگــر  بــا  گوناگــون  روابــط  و  پیشــینه  و 
خاصــه کلــی زخــم و عشــق و خیانــت و دروغ و 
بازگشــت از مــرگ و انتقــام و... را بــا خــود یــدک 
مــی کشــند و اگــر طرفــدار ایــن ســری باشــید 
شــما نیــز ایــن کولــه بــار را بــا خــود داریــد از 
یکــی از غنــی  تریــن دنیاهــای خلــق شــده در 
تاریــخ بــازی هــا. شــخصیت هــای جدیــد اضافــه 
شــده بــه بــازی طــی دی ال ســی هــای مختلــف 
و  دقــت  جزییاتشــان  ریزتریــن  تــا  کــدام  هــر 
ــرای هرکــدام  حســاب و کتــاب شــده اســت و ب
دنیایــی از مهــارت هــا و فنــون و قابلیــت هــای 
اســتایل شخصیتشــان  بــه  کــه دقیقــا  خــاص 
ســازندگان  و  شــده  گرفتــه  نظــر  در  میخــورد 
بــه ریزتریــن جزییــات ایــن شــخصیت هــا هــم 
توجــه و دقــت کــرده انــد و هرکدامشــان حتــی 
ــن  ــای ای ــه دنی ــای ب ــار هــم پ ــن ب ــرای اولی اگــر ب
ســری گذاشــته انــد بــه خوبــی در فضــای دنیــای 
مورتــال کامبــت پیــاده شــده و جــای گرفتــه انــد. 
همچنیــن ایــن شــخصیت هــای جدیــد هرگــز 
باالنــس بینظیــر گیــم پلــی و شــخصیت هــا کــه 
در نســخه اصلــی بــازی شــاهد بودیــم بــه هــم 
نمــی زننــد و بــه خوبــی از هــر نظــر در گیــم 
پلــی باالنــس شــده انــد. در واقــع بایــد بگویــم 
تــک تــک شــخصیت هــای حاضــر در بــازی چــه 
آنهایــی کــه در نســخه اصلــی حاضــر بودنــد و 
چــه شــخصیت هایــی کــه بعــدا بــا دی ال ســی 
هــا اضافــه شــده انــد، دنیایــی از فنــون و مهــارت 
هــای خــاص و ویــژه جدیــد و قدیمــی هســتند 
و هــر کــدام بــه بهتریــن شــکل و بــا جزییــات 
کامــل از نظــر مهــارت هــای نبــرد خلــق شــده 
انــد بــه هیــچ شــخصیتی کــم توجهــی نشــده 
اســت و بــه ایــن ترتیــب یــک باالنــس عالــی در 
قــدرت همــه شــخصیت هــا وجــود دارد و واقعــا 
هــر کســی بــا هــر شــخصیتی کــه دوســت دارد 
مــی توانــد تمریــن کــرده و بــا خبــره شــدن در 
فنــون و مهــارت هــای آن شــخصیت در برابــر 
هــر مبــارز دیگــری بایســتد کــه ایــن باالنــس و 
تعــادل یکــی از مــواردی اســت کــه واقعــا بــرای 
یــک عنــوان مبــارزه ای مثــل الماســی ارزشــمند 
ــازی هــای  اســت و خیلــی وقــت هــا حتــی در ب
بــزرگ بــا تعــداد شــخصیت هــای کمتــر از ایــن 
بــازی، شــاهد هســتیم کــه برخــی جاهــا باالنس 
شــخصیت هــا از بیــن مــی رود. در حقیقــت 
»تعییــن کننــده پیــروز نبردهــا فقــط و فقــط 
و فقــط شــخص شــما و مهارتتــان اســت و نــه 

قــدرت  و  ایــد  کــرده  انتخــاب  کــه  شــخصیتی 
داننــد  مــی  خــوب  بازهــا  فایتینــگ  هایــش.« 
کــه ایــن حــرف چــه معنــا و چــه ارزشــی دارد 
الزم  ای  مبــارزه  بــازی  یــک  بــرای  چقــدر  و 
نظــر  در  بــا  و  مجمــوع  در  اســت.  حیاتــی  و 
گرفتــن کیفیــت تمامــی بخش هــای بــازی، بایــد 
بگویــم Mortal Kombat 11 Ultimate از هــر 
جهــت فــوق العــاده اســت و بــا انــواع و اقســام 
مدهــا و حالــت هــای تــک نفــره و چنــد نفــره و 
آفایــن و آنایــن و شــخصی ســازی و داســتان 
بــه مخاطبینــش مــی  را  احتــرام  و... بهتریــن 
گــذارد. اگــر کســی بپرســد یــک بــازی »فایتینــگ 
شــاهکار« باید چه ویژگی هایی داشــته باشــد، 
Mortal Kombat 11 Ultimate  بهتریــن مثــال 
و کامــل تریــن پاســخ بــرای ایــن ســوال اســت. 
چــرا؟ بخــش داســتانی کامــل، پیشــینه عالــی 
و  آفایــن  مختلــف  مدهــای  هــا،  شــخصیت 
هشــتمی،  نســل  گرافیکــی  کیفیــت  آنایــن، 
و بســیار  مبــارزات عمیــق  صداگــذاری عالــی، 
شــخصیت  انگیــزی  شــگفت  تعــداد  متنــوع، 
معرکــه، گرافیــک فنــی بــا ثبــات، طراحــی هنــری 
و  ســازی  شــخصی  از  دنیــای  و  العــاده  فــوق 
فینیشــینگ دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا 
شــاهد یــک شــاهکار فایتینــگ باشــیم. شــخصا 
اعتقــاد دارم ایــن بــازی برتریــن عنــوان مبــارزه 
ای نســل هشــتم اســت و مــی توانــد کســانی 
را کــه حتــی اهــل بــازی فایتینــگ نیســتند بــه 
ایــن ســبک عاقمنــد کنــد و عنوانــی نیســت 
قبــا نســخه  اگــر  امــا  از دســت بدهیــد،  کــه 
نســل هشــتمی بــازی را خریــده ایــد بــه نظــرم 
نیــازی نیســت کــه بخواهیــد دوبــاره در نســل 
نهــم بــازی را بخریــد و بهتریــن تصمیــم ارتقــای 
نســخه ی خودتــان بــه آلتیمیــت، بــا خریــد ایــن 
ارتقــا اســت زیــرا شــخصیت هــای جدیــد کــه 
طــی بســته هــای الحاقــی بــه ایــن بــازی اضافــه 
شــده انــد آن قــدر معرکــه و عالــی هســتند کــه 
بــه شــما هدیــه  را  بتواننــد تجربــه ای جدیــد 
دهنــد و بــه عنــوان مثــال افــزودن شــخصیت 
رمبــو بــه لیســت مبارزیــن ایــن بــازی تصمیــم 
خیلــی جــذاب و جالبــی بــوده کــه ارزش دوبــاره 
رفتــن بــه ســراغ ایــن بــازی را بســیار بیشــتر مــی 
بــدون   Mortal Kombat 11 Ultimate کنــد. 
شــک یکــی از کامــل تریــن و برتریــن عناویــن 
مبــارزه ای ســاخته شــده در تاریــخ بــازی هــا 
و بهتریــن بــازی ایــن فرنچایــز عظیــم تــا امــروز 
اســت پــس بدانیــد کــه هرگــز نبایــد در تجربــه 
ایــن بــازی حــاال چــه با نســخه نســل هشــتمی یا 
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نســل نهمــی تردیــد کنیــد. حتــی اگــر 
نداریــد  دوســت  زیــاد  را  فایتینــگ 
خشــونت  و  نــاب  اکشــن  از  ولــی 
بــی نهایــت در یــک خــط داســتانی 
جــذاب پــر از شــخصیت هایــی کــه 
ســالها پرداخــت شــده انــد خوشــتان 
ایــن  بــه  شانســی  حتمــا  آیــد  مــی 
بــازی بدهیــد چــون اصــا پشــیمان 
معلــوم،  کجــا  از  و  شــد  نخواهیــد 
شــاید تبدیــل بــه یــک فــن فایتینــگ 
و مورتــال کامبــت شــدید. اســتودیو 
NetherRealm و ســازندگان بــازی 
و در راس آن هــا اد بــون، بــا خلــق 
  Mortal Kombat 11 Ultimate
کاری بســیار بــزرگ انجــام داده  اند و 
شــاهکاری را ســاخته انــد کــه قــدرت 
و شــکوه یــک ســبک و ژانــر قدیمــی 
و محبــوب را بــه همــراه خــود دارد 
و بــار دیگــر و ایــن بــار قدرتمندتــر 
از همیشــه نشــان دادنــد کــه چطــور 
بایــد یــک بــازی مبــارزه ای بــی نظیــر 
ســاخت.  شــاهکار  یــک  ســطح  در 
Mortal Kombat 11 Ultimate نــه 

تنهــا تــا امــروز کامــل تریــن و برترین 
ــه  ــازی ایــن ســری فــوق محبــوب ب ب
شــمار مــی رود بلکــه از آن مهــم تــر 
ایــن اســت کــه نمــادی از کیفیــت 
و کمیــت محتوایــی اســت کــه یــک 
بــازی مبــارزه ای بایــد داشــته باشــد. 
 Mortal Kombat 11 Ultimate
یــک تجربــه ی فایتینــگ فــوق العــاده 
بــی  انگیــز،  هیجــان  لذتبخــش، 
سرشــار  و  کننــده  ســرگرم  نهایــت 
کــه  بــا کیفیــت اســت  از محتــوای 
بــرای  آن  تجربــه  لحظــه  لحظــه 
عناویــن  تمــام  ماننــد  بــه  بازیبــاز، 
بیشــتر  حتــی  و  ســری  ایــن  قبلــی 
ــاد ماندنــی  از آنهــا، شــیرین و بــه ی
اســت و خیلــی زود تبدیــل بــه یکــی 
از برتریــن خاطــرات شــما در ســبک 

مبــارزه ای خواهــد شــد.

پیشرفت جلوه های بصری از منظر فنی در نسخه ی نسل جدید که مخصوصا 
در اجرا و بارگذاری بسیار سریع تر بازی کاما به چشم می آید و از ثبات نرخ 
فریم بیشتری هم برخوردار است، سیستم مبارزات بی نهایت کامل و عمیق، 
یکی از کامل ترین Roster های تاریخ سبک فایتینگ، جلوه های بصری  فوق 
العاده، نماد یک بازی مبارزه ای کامل با بیشترین مقدار محتوای باکیفیت تا 
به امروز، انتخاب عالی شخصیت های جدید برای حضور در این سری مانند 
جان رمبو و ترمیناتور که هر بازیبازی را که نسخه اصلی را هم داشته است 

برای خرید این شخصیت های جدید و یا نسخه آلتیمیت تحریک می کند، یک 
بخش داستانی بسیار جذاب و سینمایی و سراسر از اتفاقات هیجان انگیز و 

روابط بین شخصیت ها و داستان و پیشینه آنها، باالنس کامل شخصیت های 
جدید

برخی شخصیت ها در بازی واقعا از نظر 
جذابیت قابل مقایسه با اکثر شخصیت های 
بازی نیستند، تمرکز باال بر شخصی سازی و 

انجام کلی کارهای مختلف و طاقت فرسا برای 
باز کردن آیتم ها و لوت هایی که به زحمتش 

نمی ارزند، در معدود مواردی و هنگام تجربه ی 
بازی مخصوصا با برخی شخصیت های جدید 

ممکن است حس کنید بازی خیلی شبیه 
اینجاستیس شده است
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یک دهه با شاهکارهای موبایلی 
10 بازی برتر دهه ی گذشته برای گوشی ها ی هوشمند

یــک دهــه از زندگــی مــا گذشــت و عناویــن بســیار زیــادی از دنیــای بازی هــای 
ویدئویــی بــرای گیمر هــا منتشــر شــد. بــا وجــود تمــام مشــکاتی کــه گیمر هــا 
در ایــران بــا آن مواجــه هســتند، همچنــان خاطــرات بســیار خوبــی را از ایــن 
دهــه داریــم و امیــدوارم در آینــده نیــز داشــته باشــیم. در ایــن مقالــه قصــد 
داریــم 10 تــا از برتریــن عناویــن دهــه 90 شمســی کــه بــرای گوشــی های 
هوشــمند منتشــر شــده اند را بــه شــما معرفــی کنیــم و بــه بررســی مختصــر 
هرکــدام از آن هــا بپردازیــم. ســعی شــده کــه از هــر ســبک، یــک عنــوان را 

قــرار دهیــم تــا یــک لیســت جامعــی خدمــت شــما ارائــه کــرده باشــیم.
امــا در ابتــدا بایــد بــه یــک نکتــه ای اشــاره کنیــم. همیشــه فراهــم کــردن 
لیســتی از بهتریــن عناویــن کار ســختی اســت. شــما بایــد تمــام جوانــب را 
ــن را از روی عقــل و منطــق  ــد تــک تــک عناوی ــد و ســعی کنی در نظــر بگیری
در لیســت قــرار دهیــد. ناگفتــه نمانــد کــه همیشــه در این گونــه مقــاالت، 
ســلیقه نویســنده بســیار تاثیرگــذار بــوده و نمی تــوان منکــر ایــن موضــوع 

شــد. 

می تــوان عنــوان pubg  را، یکــی از پرســروصداترین 
بازی هــای عرضــه شــده در ســال های اخیــر دانســت؛ 
بــه شــهرت   steam در شــبکه  عالــی  بــا شــروع  کــه 
بقــا  و  اکشــن  ســبک  در  بــازی  ایــن  دســت یافت. 
می باشــد و شــما در ایــن بــازی بایــد ســعی  کنیــد از 
رقابــت  بــه  شــما  همــراه  کــه  دیگــر  گیمــر   ۱۰۰ بیــن 
می پردازنــد، جــان ســالم بــه در بــرده و مقــام اول را 
توســط   ،۲۰۱۸ ســال  در   pubg بــازی  کنیــد.  کســب 
شــرکت چینــی  Tencent، بــرای گوشــی های هوشــمند 
نســخه های  هماننــد  و  شــد  منتشــر   ios و  اندرویــد 
بــا  مختلــف،  پلتفرم هــای  در  عنــوان  ایــن  دیگــر 
 Pubg اســتقبال بی نظیــری روبهــرو شــد؛ به طوری کــه

در ســال ۲۰۱۸ موفــق بــه کســب عنــوان بهتریــن  بــازی 
ســال در حــوزه گوشــی های هوشــمند شــد. ایــن بــازی 
گوشــی های هوشــمند  در  گرافیــک خیره کننــده ای  از 
بهــره  می بــرد و قطعــا شــما را محــو خــود خواهــد کــرد. 
کنتــرل بــازی می توانــد بــرای اولین بــار کــه بــه تجربــه 
ایــن عنــوان می پردازیــد کمــی پیچیــده و ســخت به نظــر 
بــازی  در  بیشــتر  ســاعت های  صــرف  بــا  امــا  برســد؛ 
می توانیــد قلــق بــازی را به دســت آوریــد. خوشــبختانه 
ایــن عنــوان بــا آی پــی ایــران در دســترس بــوده و نیــازی 
بــه تغییــر  آی پــی نخواهیــد داشــت. اگــر به د نبــال یــک 
ــازی در ســبک اکشــن و بقــا می گردیــد،Pubg  تمــام  ب

نیــاز شــما را برطــرف خواهــد کــرد.

بازی Brawlhalla، یکی از ســرگرم کننده ترین عناوین در ســبک 
ــن بســیار مرفــه و  ــارزه ای اســت کــه بخــش آنای دوبعــدی و مب
 Blue Mammoth توســط شــرکت  کــه  عنوانــی  دارد.  جذابــی 
Games ســاخته شــده و بعــد از گذشــت چنــد ســال از عرضــه 
آن بــر روی رایانه هــای شــخصی، بــرای گوشــی های هوشــمند 
نیــز بازســازی و منتشــر گردیــد. در Brawlhalla، شــما از بیــن 
خودتــان  دلخــواه  بــه  را  یکــی  بــازی  در  موجــود  قهرمــان   ۵۲
فــراز آســمان ها می پردازیــد.  بــر  بــه مبــارزه  انتخــاب کــرده و 
گیم پلــی بــازی بســیار ســریع و هیجان انگیــز بــوده و ســاعت ها 
شــما را مشــغول خــود می کنــد. تنــوع مــپ، مودهــای  بــازی و 

قهرمانــان بســیار عالــی کار شــده و ســازندگان از ایــن حیــث 
کــم کاری نکرده انــد. گرافیــک بــازی بــا در نظــر گرفتــن دو بعــدی 
بــودن آن بســیار چشــم نواز و زیبــا طراحــی شــده و شــما از 
نخواهیــد  بــازی خســته  در  میادیــن جنگــی موجــود  تماشــای 
از  و  داشــته  مناســبی  بســیار حجــم   Brawlhalla بــازی  شــد. 
گوشــی های  بــا  و  اســت  برخــوردار  نیــز  خوبــی  بهینه ســازی 
میــان رده می توانیــد بــه تجربــه ایــن عنــوان جــذاب و اعتیــادآورد 
پرداختــه و از مبــارزات بــازی لــذت ببریــد. ایــن عنــوان بــرای 
گوشــی های هوشــمند اندرویــد و ios منتشــر گشــته اســت و بــه 

صــورت رایــگان در دســترس می باشــد.

اگر از طرفداران ســبک ترســناک هســتید، حتما نام ســری جذاب 
و منحصــر بفــرد Five Nights at Freddy’s را شــنیده اید. ایــن 
فرانچایــز ســاخته اســتودیوClickteam USA  بــوده کــه توانســته 
ــادی در بیــن گیمر هــای گوشــی های هوشــمند پیــد  محبوبیــت زی
 Five Nights at Freddy’s کنــد. ایــن بــار شــما می توانیــد از طریــق
AR: Special Delivery ، ایــن عنــوان را بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
واقعیــت افــزوده تجربــه کنیــد. ایــن تکنولــوژی بــا اســکن محیــط 
و قــرار دادن المان هــای مجــازی در مکان هــای واقعــی می توانــد 
تجربــه نــو و ترســناکی را بــرای شــما باشــد کــه نمی تــوان بــه ایــن 

ســادگیء از آن گذشــت.
در ایــن نســخه از بــازی، شــاهد داســتانی نســبتا جالــب هســتیم 
و بایــد گفــت کــه داســتان بــازی توانســته بــه خوبــی گیم پلــی بــازی 
را تغذیــه کنــد و شــما ایــراد خاصــی از ایــن حیــث نمی توانیــد 
بــه بــازی وارد کنیــد. داســتان از ایــن قــرار اســت کــه شــرکت 
Fazbear، ربات هایــی را بــرای ســرگرمی بــه مــردم مــی فروشــد 
و شــما بــا خریــد یکــی از ایــن ربات هــای خرس نمــا وارد قضیــه 

ترســناکی مــی شــوید. در آینــده ربات هــا بــا مشــکات نرم افــزاری 
مواجــه مــی شــوند و رفتارهــای عجیبــی از خــود نشــان می دهنــد. 
شــما در بــازی بایــد از دســت ربات هــا فــرار کــرده و ســعی کنیــد 
زنده بمانید. بازی پر از اتفاقات ترســناک بوده و شــما در هنگام 
تجربــه بــازی بــاال رفتــن ضربــان قلبتــان را احســاس خواهیــد کــرد 
و دعــا می کنیــد کــه از شــر ایــن ربات هــا خــاص شــوید. گرافیــک 
تکنولــوزی  بــا  عنوانــی  یــک  بــرای  و  بــوده  عالــی  بســیار  بــازی 
واقعیــت افــزوده بســیار راضــی کننــده اســت. متاســفانه بــازی 
بــرای بســیاری از گوشــی ها اجــرا نخواهــد شــد. بــرای تجربــه ایــن 
عنــوان نیــاز بــه یــک گوشــی بــا پردازنــده ARM64 داریــد. همچنین 
تــا  کنــد  ARCORE پشــتیبانی  از تکنولــوژی  بایــد  گوشــی شــما 
بتوانیــد بازی هایــی کــه از واقعیــت افــزوده اســتفاده می کننــد 
را تجربــه کنیــد. خوش بختانــه بــازی بــه صــورت رایــگان منتشــر 
شــده و بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم کــه اگــر مشــکلی در اجــرای 
بــازی نداریــد، حتمــا بــه تجربــه ایــن عنــوان ترســناک و با کیفیــت 

ــد. بپردازی

PUBG Mobile

Brawlhalla

 Five Nights at
 Freddy’s AR:

Special Delivery

IOS پلتفرم: اندروید و | xFAIRx, PUBG Corporation :سبک: اکشن تیراندازی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Blue Mammoth Games :سبک: مبارزه ای | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Illumix :سبک: ترسناک | توسعه دهنده
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ایــن بــازی بســیار مهیــج در ســال ۲۰۲۰ توســط شــرکت 
توســط  و  یافــت  توســعه   Purple Lamp Studios
کمپانــی THQ بــرای پلتفرم هــای کنســول های نســل 
هشــتم و رایانه هــای شــخصی منتشــر شــد. نســخه 
اندرویــدی ایــن عنــوان بعــد از گذشــت حــدود ۶ مــاه 
توســط اســتودیو HandyGames منتشــر شــد. بــازی 
SpongeBob SquarePants:BFBB در ســبک اکشــن 
بــا  بــازی بایــد  ایــن  و ماجراجویانــه بــوده و شــما در 
کمــک باب اســفنجی و دوســتانش، شــهر بیکینی باتــم 

را از هجــوم ربات هــا نجــات دهیــد. بــازی از فضــای 
اگــر  و  اســت  برخــوردار  رنگارنگــی  و  زنــده  بســیار 
شــهر  و  باب اســفنجی  شــخصیت  عاشــق  هــم  شــما 
بیکینی باتــم هســتید قطعــا از ایــن بــازی لــذت خواهیــد 
دارنــدگان  بــرای  فقــط  عنــوان،  ایــن  متاســفانه  بــرد. 
گوشــی های اندرویــدی در دســترس می باشــد و هنــوز 
 ،ios اطاعاتــی از انتشــار بــازی بــر روی سیســتم عامل

از ســوی ســازندگان منتشــر نشــده.

بازی هــا  جذاب تریــن  از  یکــی  همیشــه    ،cod ســری 
بخــش  بــا  مــا  و  بــوده  کنســول ها  از  نســلی  هــر  در 
چنــد نفــره و داســتانی ایــن عنــوان خاطــرات زیــادی 
را ثبــت کرده ایــم. حــال نوبــت بــه آن رســیده کــه بــا 
گوشــی های هوشــمندی کــه در دســتانمان قــرار گرفتــه 
وارد دنیــای COD شــویم.  عاشــقان بــازی شــوتر اول 
شــخص به هیــچ وجــه نبایــد Call of duty:Mobile را 
از دســت بدهنــد، چــون ایــن بــازی هیــچ کــم و کاســتی 
فرانچایــز  ایــن  کنســولی  نســخه های  بــه  نســبت 
آشــنای  حــس  همــان  می توانــد  و  نداشــته  محبــوب 
کنترلر هــای  اگــر  کنــد.  القــاء  بــه شــما  را  همیشــگی 
بــا  و  نکنیــد  معطــل  داریــد،  دســترس   در  مختلفــی 

اتصــال آن بــه گوشــی خود، لــذت مضاعفــی از بــازی 
ببریــد. Activision ایــن عنــوان را بــه صــورت رایــگان 
و  اندرویــد  گوشــی های  مصرف کننــدگان  اختیــار  در 
ios عرضــه کــرده و تنهــا نگرانــی شــما، پرداخت هــای 
درون برنامــه ای همیشــه در صحنــه خواهــد بــود. هیــچ 
الزامــی در خریــد تفنــگ و اقــام مختلــف بــازی بــر شــما 
وارد نیســت و شــما می توانیــد بــا افزایــش ســاعت های 
امــا همچنــان،  آوریــد.  لــوت خوبــی به دســت  بــازی، 
افــرادی در بــازی خواهیــد دیــد، کــه بــا پرداخــت پــول و 
خریــد اقــام مختلــف بــازی، یــک قــدم از شــما جلوتــر 

هســتند.

شــرکت Supercell به ســاخت بازی های اعتیاد آور مشــهور بوده 
و بــا انتشــار بــازی Clash Royale در ســال 2016، ثابــت کــرده کــه 
هم چنــان اســتاد ســاخت  بازی هــای اســتراتژیک می باشــد. بــازی 
Clash Royale، یــک عنوانــی در ســبک کارتــی و آنایــن می باشــد 
 Clash کــه دارای جهانــی مشــابه عنــوان قبلــی ایــن شــرکت یعنــی
Of Clans اســت و تقریبــا همــه شــخصیت ها و ســربازان بــازی 
Clash Of Clans، در ایــن عنــوان نیــز وجــود داشــته. بایــد گفــت 
کــه تعــداد شــخصیت ها در Clash Royale بســیار بیشــتر شــده 
ــازی  ــی ب ــز برخــوردار اســت. گیم پل ــوع بســیار بیشــتری نی و از تن
واقعــا جــذاب طراحــی شــده و شــما بایــد در یــک نبــرد آنایــن بــا 
ــا از برج هــای  ــار داریــد ســه ت اســتفاده از ســربازانی کــه در اختی
حریــف خــود را نابــود کنیــد و هم زمــان حواســتان بــه برج هــای 
خــود باشــد تــا برج هــای خودتــان تخریــب نشــود. ترکیب هــای 
بــازی  در  می تــوان  را  ســرباز ها  از  فراوانــی  و  متنــوع  بســیار 

اســتفاده کــرد و شــخصیت های مختلــف از نظــر قــدرت، ســرعت 
و مــوارد دیگــر بســیار باالنــس و عالــی طراحــی شــده اند. شــما در 
بــازی بایــد ســعی کنیــد بــا افزایــش کاپ  بــه arena باالتــر صعــود 
 xp کــرده بــا حریفــان قدرتمند تــری بــه مبــارزه بپردازیــد. بــا کســب
ســطح خودتــان را در بــازی ارتقــاع دهیــد تــا از مزایــای ســطح های 
باالتــر اســتفاده کنیــد. می توانیــد در قبیله هــای مختلــف عضــو 
از  یکــی  کــه  بپردازیــد  قبیلــه ای  بیــن  بازی هــای  بــه  و  شــوید 
جذاب تریــن بخــش هــای بــازی اســت. گرافیــک بــازی دارای یــک 
ســبک خــاص و جذابــی بــوده کــه بســیار جــذاب اســت. طراحــی 
arena هــای مختلــف در بــازی نیــز بســیار باســلیقه کار شــده و 
شــما از محیــط بــازی خســته نخواهیــد شــد. بــازی از بهینه ســازی 
خوبــی نیــز برخــوردار می باشــد و شــما می توانیــد ایــن عنــوان را 

بــه صــورت رایــگان از اپ اســتور های مختلــف دریافــت کنیــد.

بازی Life Is Strange عنوانی داستان محور در سبک 
ماجراجویــی بــوده کــه شــما را بــه شــدت جــذب خواهــد 
کرد. عنوانی خوش ســاخت با داســتانی بســیار جالب 
ــد و  ــرای گوشــی های هوشــمند اندروی ــه تازگــی ب کــه ب
ios بازســازی و منتشــر شــده اســت. داســتان بــازی 
اصلــی  شــخصیت  کــه  می شــود  شــروع  آن جایــی  از 
بــازی یعنــی Max Caulfield، پــی می بــرد کــه قــدرت 
بــه  تــا  Max همــراه شــده  بــا  دارد.  را  زمــان  کنتــرل 
صــورت کامــل بــا روحیــات او آشــنا شــوید. شــما در 
بــازی بایــد بــا کمــک  اشــیاء مختلــف، پازل هــا را حــل 

کــرده و در انتخــاب دیالوگ هــا دقــت کنیــد تــا Max را 
ــازی از لحــاظ گرافیــک بصــری  ــد. ب ــه دردســر نیندازی ب
و فنــی در ســطح مطلوبــی قــرار دارد امــا بهینه ســازی 
مناســبی بــرای نســخه گوشــی های هوشــمند صــورت 
نگرفتــه و بــه همیــن دلیــل بــازی را نمی توانیــد بــر روی 
گوشــی های میــان رده بــه صــورت روان و بــدون مشــکل 
تجربــه کنیــد. بــازی به طــور رایــگان و بــا پرداخت هــای 
منتشــر  مختلــف  اپ اســتور های  در  برنامــه ای  درون 

شــده اســت.

 Call Of Duty
Mobile

Clash Royale

Life is strange

IOS پلتفرم: اندروید و | Purple Lamp Studios :سبک: اکشن، ماجراجویی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Activision :سبک: شوتر اول شخص | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Supercell :سبک: استراتژی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم:اندروید و | Dontnod Entertainment, Deck Nine :سبک: ماجراجویی | توسعه دهنده
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فوتبــال محبوب تریــن رشــته ورزشــی در جهــان، کــه 
مخاطبیــن میلیونــی آن هیــچ گاه از تماشــای مســتطیل 
ســبز، خســته نخواهنــد شــد. اگــر مثــل اکثــر مــردم 
 PES نــام بــا  جهــان، دیوانــه فوتبــال هســتید قطعــا 
آشــنا خواهیــد بــود. عنوانــی از کمپانــی Konami کــه بــا 
 PES تجربــه چندیــن ســاله خــود در امــر ســاخت بــازی
نشــان داده کــه اســتاد ایــن کار اســت. امــروزه بســتری 
 eFootball فراهــم شــده کــه شــما می توانیــد عنــوان
رایانه هــای  و  کنســول ها  بــر  عــاوه  را   PES 2021
نیــز  هوشــمند  گوشــی های  روی  بــر  خــود،  شــخصی 

گیم پلــی،  و  گرافیکــی  نظــر  از  بــازی  کنیــد.  تجربــه 
نمی توانــد دقیقــا حــال و هــوای نســخه کنســولی را 
بــرای شــما به نمایــش بگــذارد؛  امــا مطمئــن باشــید کــه 
ــوان از گرافیــک  ــد نخواهــد کــرد. ایــن عن شــما را ناامی
مطلوبــی برخــودار اســت و چهره ســازی  بــا توجــه بــه 
محدودیت هــای ســخت افزاری گوشــی های هوشــمند 
قابــل قبــول هســت. بــازی رایــگان بــوده و تنهــا چیــزی 
کــه شــما نیــاز داریــد، ســخت افزار مناســب و اتصــال 

دائمــی اینترنــت خواهــد بــود.

بــازی Minecraft، یکــی از خاقانه تریــن عناویــن عرضــه شــده در 
دنیــای بازی هــای ویدئویــی را می توانیــد بــا گوشــی های هوشــمند 
اندرویــد و ios تجربــه کنیــد. ایــن عنــوان یکــی از پرفروش تریــن 
 PLAY Store بازی هــای چنــد ســال اخیــر بــوده و فــروش آن در
نیــز همان طــور کــه پیش بینــی می شــد فوق العــاده بــوده اســت. 
بــا توجــه بــه قیمــت ۶٫۹۹ دالری Minecraft، فــروش ۱۰ میلیــون 
 craft نســخه از آن بی نظیــر می باشــد. شــما در بــازی بایــد بــه
کــردن پرداختــه و بــا توجــه بــه بلوک هــای مختلــف، ســازه های 
دلخــواه خــود را بســازید و در صــورت تمایــل در بخــش آنایــن، 
بــا دوســتان خــود شــروع بــه گشــت و گــذار کــرده و از خاقیــت 

خــوده اســتفاده کنیــد تــا ســازه های جدیــد و زیبایــی خلــق کنیــد. 
گیم پلــی بــازی در عیــن ســادگی بســیار معتــاد کننــده  اســت و 
حتــی می توانــد تــا ســال ها شــما را مشــغول خــود کنــد. گرافیــک 
پیکســلی بــازی برخــاف آن کــه فکــر می کنیــد، بســیار زیبــا اســت 
و انتظــار گرافیــک ســه بعــدی از Minecraft خنــده دار اســت. 
بــه شــما   Minecraft بــازی  قیمــت ۶٫۹۹ دالری  بــه  توجــه  بــا 
توصیــه می کنیــم کــه حتمــا ایــن عنــوان را بــر روی گوشــی های 
هوشــمند خــود تجربــه کنیــد. بــا توجــه بــه نــوع گرافیــک بــازی، 
شــما می توانیــد بــا گوشــی های پائیــن رده نیــز بــه خوبــی بــازی 

را اجــرا کنیــد.

در ایــن جایــگاه از لیســت بــه ســراغ بــازی ای می رویــم 
کــه قطعــا بــرای دوســتداران مســابقات اتومبیل رانــی، 
هیجان انگیــز خواهــد بــود. بعــد از خریــد حــق نشــر 
 Feral شــرکت  توســط   GRID AUTOSPORT عنــوان 
سیســتم عامل های  بــرای  بــازی  ایــن   ،Interactive
اندرویــد و ios منتشــر شــد. شــما بــا در اختیــار داشــتن 
بــه ســادگی   پیســت،  و  اتومبیــل  نــوع  از ۱۰۰  بیــش 
 GRID نمی توانیــد از ایــن عنــوان خســته شــوید. بــازی
آرکــد،  نیمــه  گیم پلــی  بــودن  دارا  بــا   AUTOSPORT
خواهــد  ارمغــان  بــه  شــما  بــرای  را  جدیــدی  تجربــه 

ــن عنــوان از نظــر گرافیکــی بســیار چشــم نواز  آورد. ای
بــوده و از ایــن حیــث، یــک شــاهکار بــرای گوشــی های  
هوشــمند محســوب می شــود. بــرای تجربــه ایــن عنــوان 
نیــاز  قدرتمنــدی  نســبتا  ســخت افزار  بــا  گوشــی  بــه 
خواهیــد داشــت و بســته بــه نــوع ســخت افزار گوشــی 
شــما، بایــد انتظــار داغ شــدن و لــگ را داشــته باشــید. 
بــازی فقــط بــرای نســخه های اندرویــد ۹ بــه بــاال قابــل 
نصــب می باشــد؛ بــا ایــن اوصــاف اگــر شــرایط نصــب 
بــازی را داریــد، حتــی یــک لحظــه هــم درنــگ نکنیــد و 

وارد دنیــای مســابقات اتومبیل رانــی شــوید.

 eFootball PES
2021

Minecraft

GRID AUTOSPORT

IOS پلتفرم: اندروید و | Konami :سبک: ورزشی | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Mojang Studios, Xbox Game Studios :سبک: بقا | توسعه دهنده

IOS پلتفرم: اندروید و | Codemasters :سبک: مسابقاتی | توسعه دهنده
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کپــکام طــی ســال های گذشــته میــراث 
گذاشــته  جــای  بــر  خــود  از  عظیمــی 
اســت و مخصوصــاً بــه خوبــی می دانــد 
بترســاند.  را  کاربرانــش  چطــور  کــه 
و  توســعه  بــا  بــزرگ  ناشــر  ایــن 
جــزو  کــه معمــوالً  بازی هایــی  عرضــه 
هســتند،  خــود  ژانــر  بهترین هــای 
ســطحی  در  را  بازی بــازان  همیشــه 
قــرار می دهــد کــه بــه کیفیتــی پایین تــر 
ایــن  بــا  نمی شــوند؛  راضــی  عالــی  از 
کامــل  و هیــچ چیــز  حــال هیچ کــس 
نیســت و بــه خوبــی می دانیــم کــه هــر 
فراینــدی اوج و فــرودی دارد. مجموعــه 
Resident Evil کــه از اولیــن بازی هــای 
شــمار  بــه  تاریــخ  ترســناک  تمامــاً 
می آیــد، بــا معرفــی پروتاگونیســت و 
آنتاگونیســت هایی بــه شــدت ماندگار، 
بارهــا مــا را از تــرس بــه لبــه پرتــگاه 
میــراث  اگرچــه  اســت.  داده  ســوق 
تــا  ایــن ســری خاطره انگیــز  و  کپــکام 
ابــد جــاودان اســت، امــا خــود آن هــم 
بازی هــای  صنعــت  پرتگاه هــای  از 
از  پــس  نیســت.  امــان  در  ویدیویــی 
 Resident Evil معیارهایــی کــه نســخه
4 بــر ســر در ژانــر تــرس و بقــا حــک 
کــرد، بــه ســختی می شــد تصــور کــرد 
کــه خــود ایــن شــرکت از اولیــن بانیــان 
ضعــف در چنیــن عناوینــی باشــد. بــا 
عرضــه نســخه پنجــم و ســپس نســخه 
ششــم، شــوق کاربــران ســرکوب شــد 
و آن هــا ســرانجام گرفتــار نامــی بــس 
بــزرگ شــدند کــه فقــط در گذشــته ها 
جــال  و  شــکوه  بــود؛  افســانه ای 
بــه  ششــم  و  پنجــم  نســخه های  در 
کلــی از بیــن رفتــه و امیــدی هــم بــه 
ایــن  بــا  بــود.  نمانــد  ســری  احیــای 
وجــود، کپــکام ریســک کــرد و تقریبــاً 
بــه  را  خــود  موفــق  فرمــول  تمــام 
ابدیــت ســپرد؛ تغییــر زاویــه دوربیــن 
یــک  از  اســتفاده  هفتــم،  نســخه  در 
شــخصیت اصلــی ناآشــنا و در نهایــت 
شــروع یــک روایــت جدیــد، بــه آســانی 
بــه آخریــن ماجراجویــی  می توانســت 
تبدیــل   Resident Evil ســری  در  مــا 
شــود امــا در نهایــت چــه شــد؟ ریســک 
آن ها جواب داد و ما در انتظار عرضه 
نســخه هشــتم ایــن مجموعــه بــا نــام 
تــا  هســتیم   Resident Evil Village
ــه  ــان« و رفقــای ن ــه »ایت ــاری دیگــر ب ب

چنــدان صمیمــی او ســام کنیــم.

Resident Evil Village
شیطان در روستای نفرین شده 

مهدی ملکی
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این بازی از زمان معرفی در رویداد 
رونمایــی از پلــی استیشــن ۵، دائمــاً 
بــه عنــوان یکــی از آثــار مــورد انتظــار 
ســال جــاری میــادی در نظــر گرفتــه 
هــواداران  از  جــدای  کــه  می شــود 
ژانــر تــرس، دیگــر بازی بــازان هــم 
منتظــر عرضــه آن هســتند. امــا چــه 
چیــزی ســبب شــده اســت کــه مــا تــا 
بــه ایــن حــد و انــدازه بــرای عرضــه 

بــازی هیجــان زده باشــیم؟
 Resident Evil بــازی  مســلماً 
دارد.  آن  در  بزرگــی  نقــش   7
از  یکــی  تنهایــی  بــه  بــازی  ایــن 
نســل  ریســک های  خطرناک تریــن 
کل  در  و  کپــکام  بــرای  هشــتم 
شــمار  بــه  قدیمــی  مجموعــه  یــک 
اثــر،  ایــن  کنــار  در  شــاید  می آیــد. 
 God of War 2018 تنهــا بتــوان از
بــه عنــوان یکــی از شــجاع ترین آثــار 
چنــد ســال گذشــته نــام بــرد کــه بــا 
پشــت پــا زدن بــه ترکیــب برنــده امــا 
را در  تکــراری خــود، راهــی جدیــد 
از  بســیاری  کــه در  پیــش گرفتنــد 
قســمت هایش، تباهــی قــرار گرفتــه 
و اندکــی لغــزش بــرای نابودیشــان 
 Resident Evil 8 کافــی بــود. حــال
ایــن  از  مســتقیمی  دنبالــه  اولیــن 
کــه  می شــود  محســوب  مجموعــه 
دنبــال  را   Resident Evil 7 رونــد 
شــخصیت  ایتــان،  کــرد.  خواهــد 
اصلــی شــماره هفتــم کــه در ابتــدای 

یــک خانــه مرمــوز  بــازی درون  آن 
قــرار  گرفــت تــا بــه جنــگ بــا کســانی 
بــرود کــه هیــچ ذهنیتــی از آن هــا 
نداشــت، باری دیگر بازگشــته است 
تــا مــا را بــه روایتــی بکشــاند کــه بــه 
معنــای واقعــی کلمــه، چیــزی از آن 
آشــنایی  لحــاظ  از  او  نمی دانیــم. 
نظامــی،  و  دفاعــی  بــا مهارت هــای 
عادی تریــن فــرد مجموعــه بــه شــمار 
می آیــد کــه برخــاف دوربیــن رایــج 
ــر از  و انقابــی ســوم شــخص، کارب
یــا بــه عبارتــی  زاویــه دیــد »مــن« 
اول شــخص مارجراجویی هایــش را 

دنبــال خواهــد کــرد.
ــی  ــان در حال در ایــن نســخه بازیکن
یــک بــار دیگــر بــا شــخصیت مذکــور 
نســخه هفتــم همــراه می شــوند کــه 
آن  اتفاقــات  از  ســال  ســه  اکنــون 
بــازی گذشــته اســت. در تریلرهایــی 
کــه تاکنــون از بــازی دیده ایــم، ایتــان 
توســط  میــا،  همســرش  و  وینتــرز 
کریــس ردفیلــد و گروهــش ربــوده 
ــام در  ــه یــک دهکــده گمن شــده و ب
بــرده  رومانــی  دقیق تــر،  یــا  اروپــا 
می شــوند. حــال در ایــن بیــن مــوارد 
از  اول  دارد.  توجهــی وجــود  قابــل 
همــه می تــوان بــه کریــس ردفیلــد 
کــرد؛  اشــاره  او  عمیــق  تاثیــر  و 
نســخه های  اولیــن  از  کــه  ردفیلــد 
از  بــه عنــوان یکــی  ایــن مجموعــه 
بــازی  شــخصیت های اصلــی قابــل 

در  این بــار  گویــا  اســت،  بــوده 
روبــه روی ایتــان و در نتیجــه جهــت 
خواهــد  قــرار  بازیکــن  مخالــف 
گرفــت؛ ایــن تغییــر جبهــه می توانــد 
او را بــه یــک ضــد قهرمــان بالقــوه 
تبدیــل کنــد کــه البتــه بــا توجــه بــه 
قــادر  کاربــر  کــه  دگرگونی هایــی 
بــه مشــاهده در رفتــار و گفتــارش 
بســیاری  پتانســیل های  اســت، 

دارد.
از طرفــی محلــی کــه ایتــان بــه آن جــا 
بــازی  نــام  بــا  اســت،  شــده  بــرده 
 Resident دارد.  مســتقیم  رابطــه 
Evil Village تاکنــون بــه مــا نشــان 
ــت  داده کــه بخــش اعظمــی از روای
و  ترســناک  دهکــده  یــک  درون 
می دهــد  رخ  رومانــی  در  برفــی 
انســان های  حتــی  و  هیوالهــا  کــه 
می کننــد؛  زیســت  آن  در  زیــادی 
هیوالهایــی کــه بــه دنبــال انســان ها 
و انســان هایی کــه بــه دنبــال بقــا 
لحــاظ  از  نســخه  ایــن  هســتند. 
معرفــی دشــمنان جدیــد در وهلــه 
خواهــد  عمــل  برانگیــز  بحــث  اول 
کــرد و بــرای اولیــن بــار بــه بازیکنــان 
داد  خواهــد  اجــازه  مجموعــه  ایــن 
و  گرگینه هــا  بــا  تقابــل  بــه  کــه 
از  یکــی  بپردازنــد.  خون آشــام ها 
اعــام  پیش تــر  کپــکام  مدیــران 
کــرده بــود کــه آن هــا قصــد دارنــد 
دشــمنانی  چنیــن  از  اســتفاده  بــا 
دســت بــه ایجــاد فرصت هــای جدیــد 
بزننــد.  بازیکنــان  جهــت ترســاندن 
کــه  می کنــد  تصــور  کپــکام  ظاهــراً 
دیگــر  زامبی هــا  از  اســتفاده  ایــده 
ــدازه قبــل ترســناک نیســت و  ــه ان ب
بایــد هماننــد تغییــر زاویــه دوربیــن 
در نســخه هفتــم، یــک چنیــن ایــده 
بزرگــی را هــم درون نســخه هشــتم 
اطاعاتــی  کــه  آن  بــا  کــرد.  پیــاده 
دســت  در  گرگینه هــا  از  چندانــی 
می رســد  نظــر  بــه  امــا  نیســت 
خون آشــام ها نقــش بزرگ تــری در 
روایــت بــازی ایفــا خواهنــد کــرد و از 
ســمتی گرگینه هــا نقــش بیشــتری 
مخاطــب  ترســاندن  و  مواجــه  در 
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خواهنــد داشــت. لیــدی دیمیترســکو 
از  یکــی  کــه   )Lady Dimitrescu(
ایــن خون آشــام های بســیار مرمــوز 
اداره کننــده  عنــوان  بــه  اســت، 
دهکــده  در  موجــود  قلعــه  امــور 
بــه  و  می شــود  شــناخته  بــازی 
احتمــال زیــاد همــراه بــا دخترانــش، 
آنتاگونیســت اصلــی نســخه هشــتم 
مــورد  خون آشــام  بــود.  خواهــد 
بحــث بــا قــدی نزدیــک بــه ســه متر 
بلنــد  از  نمســیس،  بــا  همــراه 
منفــی  شــخصیت های  قدتریــن 
بــازی بــه شــمار می آیــد. جــدای از 
ایــن کــه لیــدی دیمیترســکو حتــی از 
نمســیس هــم بلندتــر اســت، اگــر 
ترســناک  نقش آفرینــی  از  اندکــی 
ــر  ــال بهت او در نســخه ســوم اورجین
جمــع  بــه  آســانی  بــه  کنــد،  عمــل 
وجــود  بــا  می پیونــدد.  اســطوره ها 
دربــاره  نمی شــود  هنــوز  کــه  ایــن 
ابعــاد مختلــف داســتان اظهــار نظــر 
کــرد، امــا مشــاهده لوگــو تاسیســات 
آمبــرال در پایــان Resident Evil 7 و 
پراکندگــی آن در تریلرهــای نســخه 
هشــتم، نویــد ایــن را می  دهــد کــه 
ارجاعــات  و  ارتباطــات  شــاهد  مــا 
و  قبلــی  نســخه های  بــه  بســیاری 
مجموعــه  اورجینــال  داســتان های 

باشــیم.

در تریلرهــای فعلــی بــازی می تــوان 
ســاخت  سیســتم  از  قســمتی 
هــم  را  اینونتــروی  و  ســاخت  و 
مشــاهده کــرد کــه شــباهت زیــادی 
دارنــد؛   Resident Evil 4 بــه 
درســت  پیاده ســازی  حتــی  اگرچــه 
نســخه  ایــن  از مکانیزم هــای  یکــی 
افســانه ای، تاثیــر بزرگــی در کیفیــت 
امــا  داشــت  خواهــد  بــازی  نهایــی 
نکــرده  بســنده  آن  بــه  کپــکام 
ســازندگان  ادعــای  طبــق  اســت. 
فروشــنده   ،Resident Evil 8 در 
نوســتالژی نســخه یــاد شــده هــم در 
قالبــی جدیــد بــاز خواهــد گشــت و 
افــزون بــر آن، در رونــد داســتان و 
اتفاقــات دنیــای بــازی نیــز تاثیرگــذار 
ــد  ــاری دیگــر هــم بای ــود. ب خواهــد ب
شــباهت های  کــه  کنیــم  اشــاره 
بــه ورودی چهــارم  نســخه هشــت 
ســری بی شــمار اســت؛ دهکــده ای 
جریــان  آن  در  بــازی  داســتان  کــه 
دارد، بیشــتر از آن کــه مــا را بــه یــاد 
نســخه هفتــم بینــدازد، مســتقیماً 
بــه ســوی خاطــرات نســخه چهــارم 
می کشــاند و مصــداق بــارز اقتبــاس 
در  اســت.  ســازندگان  عظیــم 
گفــت  می تــوان  حالــت  بهتریــن 
ترکیبــی   Resident Evil 8 کــه 
و  هفتــم  نســخه  نوآوری هــای  از 
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عناصــر ارتقایافتــه نســخه چهــارم خواهــد بود. 
ســازندگان بــه کاربــران اطمینــان داده انــد کــه 
تعــادل خوبــی بیــن اکشــن، کاوش در محیــط 
تــا  داشــت  خواهــد  وجــود  معماهــا  حــل  و 
 Resident Evil کیفیــت اثــر نهایــی، هماننــد
4 قابــل قبــول باشــد. در حقیقــت نحــوه ای 
 Resident Evil 3 Remake از  معماهــا  کــه 
حــذف شــدند، مــا را بــه اســتفاده درســت از 
ایــن عنصــر در Resident Evil Village ناامیــد 
می کننــد. بــا ایــن حــال اگــر کپــکام بــاری دیگــر 
بازگــردد  بــه تعهــدات خــود  بــه زمــان عمــل 
هماننــد  فراموش نشــدنی  تجربــه  یــک  و 
Redient Evil 2 Remake را در نظــر داشــته 
صحبت هــای  بــه  می تــوان  راحت تــر  باشــد، 

کــرد. توجــه  ســازندگان 
مــی رود،  انتظــار  کــه  همان طــور  ســویی  از 
گیم پلــی بــازی دچــار چنــان تغییــری نخواهــد 
ایتــان در  شــد کــه آن را انقابــی بخوانیــم. 
بــه  بــا ســاح های گــرم  حالــت اول شــخص 
غایــت عــادی به ســراغ نجات دخترش می رود 
بزرگ تریــن  غریضــه اش  قبــل،  هماننــد  و 
دوســت او خواهــد بــود. کپــکام بــه دفعــات 
اعــام کــرده اســت کــه اکشــن بــازی بــا حفــظ 
حالــت تــرس، بیشــتر از پیــش قــوت خواهــد 
گرفــت و اضافــه شــدن مکانیــزم دفــاع نیــز در 
همیــن راســتا بــوده اســت؛ طــی اســتفاده از 
مکانیــزم دفــاع یــا بــه عبارتــی بــاک، ایتــان 
بــا بــاال آوردن دســت هایش، صــورت و بــدن 
خــود را از ضربــه مســتقیم دشــمنان حفــظ 
بــا آن چیــز  ایــن مکانیــزم حداقــل  می کنــد. 
اندکــی کــه مــا دیــده و درک کرده ایــم، بســیار 
عجیــب و غیرمنتظــره بــه نظــر می رســد و ابــداً 
نمی توانــد منطقــی جلــوه کنــد امــا هیچ کــس 
قــادر بــه پیش بینــی آینــده نیســت و نبایــد 

زود قضــاوت کنیــم.

در بخــش گرافیــک، مــا می توانیــم بــا ذهنیــت 
بهتــری پیــش برویــم. دمــو Miaden کــه مدتــی 
استیشــن  پلــی  کاربــران  اختیــار  در  پیــش 
۵ قــرار گرفــت، بیشــتر از هــر چیــز دیگــری 
جلوه هــای بصــری موجــود در محیــط را بازتــاب 
داد. مکانــی کــه بــازی در آن روایــت می شــود 
حتــی در مــدت کوتــاه ایــن دمــو هــم بی نظیــر 
بــه نظــر می رســد. در واقــع ایــن محیــط چنــان 
وحشــتناک طراحی شــده اســت که سازندگان 
ســطح  از  بــود  خواهنــد  قــادر  نبوغشــان  بــا 
تعلیقــی  و  رفتــه  فراتــر  لحظــه ای  ترس هــای 
طراحــی  محیــط،  کننــد.  مهیــا  را  مانــدگار 
شــخصیت ها و نورپــردازی، تمامــاً عالــی بــه 
نظــر می رســند و بایــد امیــدوار بــود کــه کیفیت 
بــازی روی کنســول های نســل هشــتمی هــم 
حفــظ شــود؛ بــا توجــه بــه گرافیکــی کــه در 
ســال های نهایــی نســل هشــتم شــاهد اجــرای 
ســونی  قدیمــی  روی ســخت افزارهای  آن هــا 
هیــچ  بــه  کاربــران  بودیــم،  مایکروســافت  و 
نخواهنــد  قبــول  را  کپــکام  کــم کاری  عنــوان 
کــرد. فراتــر از ایــن، بــه بخــش فنــی و ثبــات 
از  نمی تــوان  مشــخصاً  کــه  می رســیم  بــازی 
پرداخــت  آن هــا  قضــاوت  بــه  تریلرهــا  روی 
همــان  روی  دقیقــاً   Resident Evil 8 امــا 
در  کپــکام  کــه  می شــود  ســاخته  موتــوری 
ســال های گذشــته بــه واســطه آن برخــی از 
 Devil May Cry 5 بهتریــن آثــارش از جملــه
را توســعه داده اســت. بــازی مذکــور و دیگــر 
آثــار ســال های گذشــته کپــکام از لحــاظ فنــی 
در  کــه  مــی رود  انتظــار  و  بوده انــد  باثبــات 
از  ایتــان،  جدیــد  ترســناک  ماجراجویی هــای 
گرافیــک چشــم نواز و کیفیــت قابــل احترامــی 
بهره منــد شــویم. بــا ایــن کــه بخــش هنــری 
ــه  ــه کار رفت ــه طراحی هــای ب ــا توجــه ب ــازی ب ب
در نســخه هفتــم، از همیــن حــاال هــم تضمین 

گرافیــک  اگــر  امــا  می رســد  نظــر  بــه  شــده 
باشــد،  را نداشــته  بــا آن  توانایــی همراهــی 
یکــی از بزرگ تریــن عناصــر بــازی محــو خواهــد 

شــد و جذابیتــش از بیــن خواهــد رفــت.
اســت  بخش هایــی  دیگــر  از  صداگــذاری 
مجموعــه  ایــن  طرفــداران  بــرای  انتظــار  کــه 
صــدای  می کنــد.  ســخت  پیــش  از  بیــش  را 
پختــه کریــس ردفیلــد، شــخصیت های فرعــی 
محیــط بــازی و زوزه هــای هیوالهــای دهکــده، 
ــا یــک  ــد ت همــه دســت بــه دســت هــم داده ان
بازیکنــان  گــوش  در  را  مخــوف  ســمفونی 
موســیقی های  از  اســتفاده  کننــد.  زمزمــه 
ــی نســل هشــتم  ــوع در بازی هــای ویدیوی متن
نســبت بــه قبــل بســیار همه گیر تــر اســت امــا 
بــه راســتی چنــد عــدد از آن هــا می تواننــد مــا 
را مبهــوت خــود کننــد؟ تعــداد چنیــن عناوینــی 
هســتند  ماورایــی  موســیقی های  حــاوی  کــه 
بــه قــدری کــم شــده اســت کــه مــا را وادار 
امــا منبــع  انتظاراتمــان می کنــد  بــه کاهــش 
 ،Resident Evil 4 اقتبــاس ایــن نســخه یعنــی
از یــک درب دیگــر وارد می شــود. گــوش دادن 
بــه موســیقی های ایــن بــازی پــس از گذشــت 
نزدیــک بــه دو دهــه، هنــوز هــم می توانــد شــما 
را افســون کنــد و در ایــن رابطــه حرفــی دربــاره 
حســرت هایمان  تــا  نمی زنــم  اول  قســمت 
بــازی  تریلرهــای  کنیــم!  چــال  همین جــا  را 
از  بیشــتر  از بخش هــا  تاکنــون در بســیاری 
تصویــر بــه انتشــار صــدای برخــی شــخصیت ها 
پرداختــه اســت کــه در ایــن زمینــه می تــوان 
بــه همســر ایتــان اشــاره کــرد. دختــر او نیــز 
تنهــا بــا عنصــر صــدا بــرای کاربــران تعریــف 
شــخصیت های  از  بســیاری  و  اســت  شــده 
خــود  کوتــاه  دیالوگ هــای  بــا  بیشــتر  فرعــی 
نتیجــه می تــوان  در  داده شــده اند.  نمایــش 
انتظــار داشــت کــه صداگــذاری در ایــن نســخه 
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به ســزایی  اهمیــت  قبــل،   بــا  مقایســه  در 
می دانیــد،  کــه  همان طــور  باشــد.  داشــته 
حیــن  کــه  ترســی  حــس  از  عظیمــی  بخــش 
تجربــه فیلم هــا و بازی هــای ایــن ژانــر ایجــاد 
می شــود، مربــوط بــه موســیقی و صداگــذاری 
آن هــا اســت. بــا توجــه بــه ســخت افزار نســل 
جدیــد و مخصوصــاً تمرکــزی کــه ســونی روی 
معطــوف  خــود  ســه بعدی  صــدای  فنــاوی 
کــرده اســت،  بــاری دیگــر بایــد هماننــد بخــش 
چیــزی  هیــچ  کــه  باشــیم  امیــدوار  گرافیــک 

فــدای کــم کاری ســازندگان نشــود. 
در نهایــت بــا انتظــار بیــش از انــدازه ای کــه 
ــوب  ــد مجموعــه محب ــازی جدی ــکام حــول ب کپ

بــه  کامــاً  بایــد  اســت،  کــرده  ایجــاد  خــود 
وعده هــای خــود عمــل کنــد وگرنــه افــزون بــر 
هــک چنــد وقــت اخیــر کــه آســیب زیــادی بــه 
آن وارد کــرد، شــرایط برایــش دشــوارتر رقــم 
خواهــد خــورد. در واقــع پــس از افتضاحــی کــه 
در نســخه ششــم Resident Evil شــاهدش 
تجربــه ای  ایجــاد  خواهــان  هرگــز  بودیــم، 
مشــابه نیســتیم. شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن 
 Resident اتفــاق تــا حــدودی هنــگام عرضــه
Evil 3 Remake نیــز تکــرار شــد. بــا آن کــه 
 Resident Evil Village ویژگی هــای  تمــام 
خبــر از یــک بــازی بــه شــدت غنــی و باکیفیــت 
می دهنــد امــا تنهــا زمــان اســت کــه می توانــد 

ــازان  نتیجــه واقعــی را نشــانمان دهــد. بازی ب
بیشــتر از کاربــران هــر رســانه دیگــری، آثــاری 
را تجربــه کرده انــد کــه حتــی ذره ای بــه ادعــای 
ســازندگان نزدیــک هــم نیســت. در کل اگــر 
قــوت  نقــاط  از  اســتفاده  بــا  بتوانــد  کپــکام 
نســخه هفتم و الهام گیری مناســب از نســخه 
فوق العــاده  تجربــه  یــک  خلــق  بــه  چهــارم 
وحشــتناک در قســمت هشــتم بپــردازد، بایــد 
از همیــن حــاال بــاری دیگــر خودتــان را آمــاده 
تجربــه یکــی از ترســناک ترین اتفاقــات نســل 

نهــم بازی هــای ویدویــی کنیــد.
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Platforms
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Stadia
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CD Projekt Red
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سعید آقابابایی

بــازی Cyberpunk 2077 بــه خاطــر 
بــا  عرضــه  زمــان  فنــی  مشــکات 
جــار و جنجــال زیــادی منتشــر شــد، 
ولــی نکتــه ی عجیــب و از نظــر مــن 
مضحــک، ایــن بــود کــه همــه انــگار 
در  بــازی  ایــن  کــه  رفــت  یادشــان 
تمامــی بخش هایــش یــک شــاهکار 
 Cyberpunk 2077 انــگار  و  اســت 
فقط یک بازی برای ارائه ی گرافیک 
فنــی بــوده اســت و بــس. داســتان 
شــاهکار. شــخصیت های شــاهکار. 
ســینی،  نایــت  شــاهکار  طراحــی 
شخصی ســازی  شــاهکار،  گیم پلــی 
و ارتقاهــای تمام نشــدنی، موســیقی 
و صداگــذاری شــاهکار و همین طــور 
کیانــو ریــوز! در حــق ایــن بــازی تــا 
صــورت  ناحقــی  بخواهــد  دلتــان 
گرفــت، آن هــم بــه خاطــر مشــکات 
فنــی کــه همیــن االن کــه ایــن مقالــه 

را بــرای شــما مــی نویســم و بــازی را 
پایانــش تمــام کــرده  بــا هــر چهــار 
ام، هیــچ اثــری از آن هــا نیســت و 
ســی دی پراجکــت دوســت داشــتنی 
)کــه برخــی هــا یادشــان رفتــه چــه 
خاطراتــی بــرای مــا ســاخته( بــا ارائــه 
ی آپدیــت هایــی ســریع و بــه موقــع 
و حجیــم، تمــام مشــکات بــازی را 
برطــرف کــرد و حــاال کــه هنــوز یکــی 
بــازی  انتشــار  از  بیشــتر  مــاه  دو 
از  خبــری  دیگــر  اســت،  نگذشــته 
ولــی چــه  فنــی نیســت،  مشــکات 
بــازی دیگــر ضربــه اش  فایــده کــه 
ی  ضربــه  چــه  هــم  آن  خــورد،  را 
بــه  امــروز  مطلــب  در  ســنگینی. 
بررســی وضعیــت حــال حاضــر ایــن 
بــزای خواهیــم پرداخــت و حقیقــت 
 Cyberpunk 2077 مــورد  در  را 
بــرای شــما بیــان خواهیــم کــرد. بــا 

مجلــه ی گیمفــا در ادامــه ی بررســی 
شــوید. همــراه   Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077
به نایت سیتی خوش آمدید
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داســتان،  لحــاظ  از   Cyberpunk 2077 بــازی 
روایــت، شــخصیت پردازی و تاثیــر انتخاب هــا 
در داســتان، یکــی از برتریــن بازی هایــی اســت 
بــازی  بــا  و  اســت  امــروز خلــق شــده  تــا  کــه 
ــر  ــا داســتان و شــخصیت های بی نظی شــما را ب
کافــی  فقــط  کــرد.  خواهــد  شــگفت زده  خــود 
اســت بدانیــد کــه شــخصیت جانــی ســیلورهند 
و  مــی ارزد  بازی هــا  اکثــر  کلیــت  بــه  خــودش 
ایــن شــخصیت واقعــا شــاهکار اســت، بمانــد 
کــه کل بخش هــای دیگــر بــازی هــم شــاهکار 
هســتند. تمــام شــخصیت هایی کــه در بــازی 
جــذاب  و  یونیــک  داریــد،  برخــورد  هــا  آن  بــا 
هســتند و شــخصیت پــردازی عمیــق و کامــا 
منحضــر بــه فــرد خــود را دارنــد و قطعــا آن هــا 
را فرامــوش نخواهیــد کــرد. داســتان بــا انتخــاب 
هایــی کــه شــما انجــام مــی دهیــد بــه چندیــن 
شــاخه ی مختلــف مــی رود و در نهایــت باعــث 
خلــق ۴ پایــان اصلــی مــی شــود کــه البتــه اگــر 
پایــان هــای مخفــی و غیــر اصلــی را در نظــر 
بگیریــم، شــامل ۷ پایــان اســت کــه هــر کــدام 
بــا دیگــری کامــا فــرق دارنــد و اپیلــوگ بســیار 
متفاوتــی را برایتــان رقــم مــی زننــد. بــدون شــک 
در  پــردازی  شــخصیت  و  روایــت  و  داســتان 
بــازی Cyberpunk 2077، یکــی از اصلــی تریــن 
نقــاط قــوت و اتــکای آن محســوب می شــوند. 
عنــوان Cyberpunk 2077 در زمــان انتشــار از 
ــادی داشــت  ــی زی لحــاظ بصــری، مشــکات فن
و کلــی جــار و جنجــال راه انداخــت، ولــی حــاال 
دیگــر خبــری از آن هــا نیســت و بنــده بــازی 
را بــه طــور کامــل تجربــه کــرده و پــات کــردم، 
بــدون هیــچ مشــکلی. پلی استیشــن ۴ مــن یــک 
دســتگاه فــت قدیمــی اســت کــه از اول نســل 
هشــت تــا امــروز دارد یک ضــرب کار می کنــد، 
ولــی بــه خــدا قســم کــه در ایــن 90 ســاعتی 
ــودم  ــه ســایبرپانک ۲۰۷۷ ب کــه مشــغول تجرب
و آن را پــات کــردم، نــه شــاهد بــاگ و مشــکل 
بزرگــی بــوده ام، نــه ایــراد عجیبــی کــه بــه بــازی 
کردنــم ضربــه بزنــد. راســتش دســتگاهم نــه 
را  بــازی  کــه  مــی زد  زور  نــه  مــی داد  صدایــی 
دیگــر  بازی هــای  از خیلــی  اتفاقــا  کنــد.  اجــرا 
ســاکت تر بــود. آن قــدر حــرف شــنیده بــودم کــه 

فکــر می کــردم نمی توانــم ایــن بــازی را حتــی 
۱۰ ســاعت بــازی کنــم، ولــی طــوری شــد کــه 
نمی توانســتم ایــن بــازی را از بــس کــه شــاهکار 
اســت رهــا کنــم. کل تجربــه مــن در ایــن بــازی 
بــه بهتریــن و بــدون مشــکل ترین شــکل ممکــن 
گذشــت و حــاال فقــط می گویــم چــرا بــه خاطــر 
مشــکل فنــی کل بــازی را زیــر ســوال بردیــم و 
خــراب کردیــم؟ گذشــته از بحــث فنــی، بــازی 
از لحــاظ هنــری واقعــا یــک شــاهکار اســت. . 
نایــت ســیتی مظهــر واقعــی یــک شــهر باشــکوه 
مخصوصــا در شــب اســت و نورهــای زیبــا و 
ســاختمان هــای عظیــم و تبلیغــات جــذاب و 
وسوســه  بســیار  ای  چهــره  تفریحــی،  اماکــن 
کننــده بــه شــهر داده انــد و بــدون شــک بــازی 
کــردن در شــب بســبار جــذاب تــر از روز خواهــد 
بــود. چرخــه ی روز و شــب بــه همــراه سیســتم 
بــازی  در  نیــز  داینامیــک  کامــا  هــوای  و  اب 
وجــود دارد. از نظــر طراحــی و خلــق دنیای بازی 
بایــد گفــت برخــاف بــازی قبلــی ایــن ســازنده 
 »The Witcher 3« یعنــی شــاهکار جاودانــه
کــه نقشــه خیلــی صــاف و مســطح و اصطاحــا 
 »Cyberpunk 2077« ی داشــت، نقشــه flat
عظیــم  هــای  ســاختمان  و  هــا  بلنــدی  از  پــر 
اســت کــه بــازی در آنهــا نیــز دنبــال مــی شــود 
و عمــق بیشــتری بــه گیــم پلــی مــی بخشــد. 
مــردم  از  پــر  و  عظیــم  بســیار   Night City
بیــن بخــش هــای آن هــم  مختلــف اســت و 
هیــچ صفحــه بازگــذاری وجــود نــدارد. شــش 
منطقــه مجــزا و بــزرگ در ایــن شــهر شــگفت 
انگیــز وجــود دارد کــه هــر کــدام حــال و هــوا و 
 Cyberpunk .تــم خــاص خــود را دارا هســتند
2077 از نظــر طراحــی هنــری و گرافیکــی، بــه 
طــرز عجیــب و غریبــی شــگفت انگیــز اســت و 
زمانــی کــه در شــهر عظیــم نایــت ســیتی قــدم 
هــای  طراحــی  و  جزییــات  قــدر  آن  می زنیــد، 
شــگفت انگیــز دیــده مــی شــود کــه تــا بــه حــال 
ایــن چنیــن پویــا و زنــده را در هیــچ  شــهری 
بــازی ندیــده ایــم. تعــداد خیلــی خیلــی زیــادی 
NPC و شــخصیت هــای مختلــف در خیابــان 
راه مــی رونــد و مشــغول کارهــای خــود هســتند 
و جالــب اینجاســت کــه بــا ایــن کــه شــهر نایــت 



افــراد  و  لحــاظ جمعیــت  از  ســیتی 
خیلــی  خیلــی  خیابــان،  در  حاضــر 
شــلوغ تــر از دیگــر بــازی هاســت، 
امــا شــاهد کلــی شــخصیت تکــراری 
نیســتیم   Cyberpunk 2077 در 
و ایــن موضــوع شــهر نایــت ســیتی 
و  تــر  زنــده  و  تــر  پویــا  بســیار  را 
واقعــی تــر از دیگــر شــهرها نشــان 
بــازی  هنــگام  قطعــا  و  دهــد  مــی 
کــردن حــس واقعــی تــری را بــه مــا 
منتقــل مــی کنــد. از نــکات واضــح 
ســی  همیشــه  البتــه  کــه  بــازی  در 
دی پراجکــت در ایــن زمینــه شــهره 
خــاص و عــام بــوده اســت، خــوش 
اســتودیو  ایــن  طراحــان  ســلیقگی 
اســت کــه همــواره شــخصیت هــای 
را  جذابــی  و  زیبــا  بســیار  مونــث 
خلــق مــی کننــد و ایــن بــار نیــز در 
شــخصیت   ،Cyberpunk 2077
هــای جــذاب و خــوش ظاهــری در 
بــازی هســتند )نــه در ســطح ویچــر( 
شــاهد  بــازی  در  همیشــه  مثــل  و 
بــازی  »مخصــوص«  هــای  المــان 
هــای ایــن ســازنده هــم هســتیم. در 
Cyberpunk 2077 بایــد شــخصیت 
بســازید  و  کــرده  انتخــاب  را  خــود 
عناویــن  در  موضــوع  ایــن  کــه 
نقــش آفرینــی عــادی اســت، ولــی 
 Cyberpunk 2077 جالــب  نکتــه 
تنــوع  و  تعــداد  بخــش،  ایــن  در 
بســیار بســیار بــاالی مــوارد مختلــف 
شــخصی ســازی در بــازی اســت کــه 
از مــدل مــو و خالکوبــی گرفتــه تــا 
مــوارد دیگــر  زیــادی  تعــداد بســیار 
را  خــود  شــخصیت  بــرای  بایــد  را 
تعییــن کنیــد و بــا ایــن تنوعــی کــه 

کنــم  مــی  فکــر  هســتیم  شــاهد 
هیــچ دو شــخصیتی کــه بازیبــازان 
نیســتند.  هــم  شــبیه  کننــد  خلــق 
لحــاظ  Cyberpunk 2077از  بــازی  
گیــم پلــی یــک نقــش آفرینــی غیــر 
خطــی اســت کــه از زاویــه ی دیــد اول 
شــخص دنبــال مــی شــود و مبــارزات 
یکــی از برتریــن و مهــم تریــن بخــش 
ــازی شــما  ــازی هســتند. در ب هــای ب
در نقــش شــخصیتی بــه نــام V قــرار 
مــی گیریــد کــه یــک مــزدور و یــک 
ســایبرپانک اســت و در ازای گرفتــن 
پــول کارهــای خطرناکــی را قبــول مــی 
کنــد و بایــد ورژن شــخصی خــود از 
ــد. سیســتم  ــازی خلــق کنی V را در ب
بــه  بــازی  در  هــا  ســاح  شــلیک 
همــان روش اســتاندارد شــوترهای 
همچنیــن  اســت.  شــخص  اول 
ســامتی  نــوار  بــازی  در  دشــمنان 
دارنــد و وقتــی بــه آنهــا شــلیک مــی 
کنیــد، اعــداد میــزان آســیبی کــه بــه 
آنهــا مــی زنیــد را مشــاهده مــی کنیــد 
تــا بــه ایــن شــکل بتوانیــد بیشــتر بــا 
ســاح هــای خــود و کارآیــی آن هــا 
آشــنا شــوید. تعــداد خیلــی زیــادی 
وجــود  بــازی  در  مختلــف  ســاح 
کــه  )مثــل Smart Rifle هــا  دارنــد 
گلولــه هایــی شــلیک مــی کنــد کــه 
ــال کــردن هــدف را دارا  قابلیــت دنب
هســتند( کــه هــر کــدام perk هــای 
اســتفاده  بــرای  نیــز  مخصوصــی 
مادهــای  و همچنیــن  دارا هســتند 
مختلفــی نیــز بــرای شــخصی ســازی 
تمــام ســاح هــای گوناگــون در بــازی 
وجــود دارنــد. بــازی بــرای هــر چیــزی 
یــک معنــا و دلیــل بــه مــا مــی دهــد، 
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بــازی.  رابــط کاربــری  بــرای  حتــی 
بگویــد  آیــد  نمــی  بیهــوده  یعنــی 
کــه چــون ایــن بــازی اســت پــس 
بایــد میــزان تیــر و مهمــات و .. را 
بلکــه  ببینیــد،  تــان  صفحــه  روی 
ــن اطاعــات  ــد کــه اگــر ای مــی گوی
را مــی بینیــد بــه خاطــر سیســتم 
ســاح زیرپوســتی اســت کــه قــرار 
بــا  ارتبــاط  طریــق  از  و  ایــد  داده 
پوســت دســت شــما کــه ســاح در 
آن قــرار داد، بــه سیســتم ســاح 
اطاعــات   و  شــده  متصــل  شــما 
سیســتم  روی  شــما  بــرای  را  آن 
دهــد.  مــی  نمایــش  اســکنرتان 
همچنیــن جالــب اســت بدانیــد کــه 
آســیب  زیرپوســتی،  ســاح  ایــن 
نیــز مقــداری  را  پایــه هــر ســاح 
آنجایــی  از  دهــد.  مــی  افزایــش 
کــه بــا یــک عنــوان نقــش آفرینــی 
طــرف هســتیم، بررســی شــراط و 
محیــط قبــل از وارد شــدن بــه یــک 
قــرار ماقــات خطرنــاک )مخصوصــا 
نظامــی  هــای  کمپانــی  پــای  اگــر 
و  باشــد(  مطــرح  بــازی  قدرتمنــد 
اســکن کــردن شــرایط محیطــی و 
صــورت  در  زدن  هــای ضربــه  راه 
خــراب شــدن شــرایط و راه هــای 
فرار و .. می تواند بســیار به شــما 
کمــک کنــد. در حقیقــت بــازی بــه 
شــما ایــن اجــازه را مــی دهد که در 
موقعیــت هــای مختلــف بــا بررســی 
شــرایط و راهکارها و آپشــن هایی 
هــای  راه  داریــد،  اختیــار  در  کــه 
مختلفــی را پیــش بگیریــد. مثــا 
در یــک مقابلــه، سیســتم اکشــن 
و تیرانــدازی را انتخــاب کنیــد یــا 
بــا صحبــت مشــکل خــود را حــل 
نماییــد و یــا حتــی برخــی مواقــع 

گــروه هــا را بــر علیــه یکدیگــر کنیــد 
تــا خودتــان ایــن وســط جــان ســالم 
ــا آنهــا  بــه در ببریــد. افــرادی کــه ب
ســر و کار داریــد بســیار خطرنــاک 
هســتند و بــه طــور کلــی زندگــی 
در نایــت ســیتی اصــا کار آســانی 
و خطــر همیشــه همــراه  نیســت 
شــما خواهــد بــود. در بــازی مــی 
توانیــد بــا وســایط نقلیــه مختلفــی 
در سرتاســر نایــت ســیتی آزادانــه 
رانندگــی کنیــد کــه شــامل ماشــین 
هــا و موتورســیکلت هــا هســتند. 
اول  دوربیــن  زاویــه  از  رانندگــی 
بســیار  ماشــین  درون  شــخص 
داخــل  نمــای  و  اســت  جــذاب 
جــذاب  و  خفــن  بســیار  ماشــین 
ــه اگــر از نمــای ســوم  اســت و البت
شــخص نیــز رانندگــی کنیــد، خــود 
ماشــین ســوپر پــاور اســپرتی کــه 
معرکــه  هــم  هســتید  ســوارش 
فــوق  خیلــی  طراحــی  و  اســت 
از  نبایــد  البتــه  دارد.  ای  العــاده 
طراحــی بــی نظیــر و فــوق شــاهکار 
شــهر نایــت ســیتی زمانــی کــه در 
حــال رانندگــی در شــهر گذشــت 
کــه بــه واقــع برتریــن، زنــده تریــن 
اســت  شــهری  تریــن  واقعــی  و 
کــه از نظــر طراحــی تــا بــه حــال 
ایــم.  دیــده  هــا  بــازی  دنیــای  در 
و  هــا  ســاح  شــلیک  کیفیــت 
معنــای  بــه  بــازی  در  تیرانــدازی 
جــذاب  و  العــاده  فــوق  واقعــی 
اســت و کامــا شــما را بــه درون 
خــود  بــا  و  مــی کشــد  بــازی  جــو 
همــراه مــی کنــد. مبــارزات بــازی 
شــامل یــک سیســتم خیلــی باحــال 
 ricochet هدفگیــری  جــذاب  و 
هســتند کــه بــه شــما اجــازه مــی 

بــه زاویــه ای  دهــد گلولــه هــا را 
صحیــح کــه اســکنر شــما برایتــان 
نشــان مــی دهــد، بــه دیــوار بزنیــد 
تــا در بازگشــت بــه دشــمنانی کــه 
پشــت کاور هســتند بخــورد. . در 
ــد وقتــی کــه  واقــع شــما مــی توانی
روبــروی یــک دیــوار هــدف گیــری 
گلولــه  کــه  مســیری  کنیــد،  مــی 
تــان طــی خواهــد کــرد را ببینیــد. 
جــذاب  اســکنر  بــا  همچنیــن 
کــه  دشــمنانی  توانیــد  مــی  خــود 
پشــت کاورهــا پنهــان شــده انــد را 
تشــخیص دهیــد. دنیــای بــازی بــه 
صــورت کامــل و صــد در صــد قابــل 
ــی پنجــره هــا  ــب نیســت، ول تخری
شــخصیت  بــدن  و  هــا  ســتون  و 
هــا و... کامــا قابــل خــراب کــردن 
هســتند. جــدا از ســاح هــای گــرم 
از   V اســتفاده  شــاهد  بــازی  در 
ســاح هــای ســرد بســیار معرکــه 
و خشــنی مثــل Mantis Blade  و 
انــواع کاتانــا و .... نیــز هســتیم کــه 
واقعــا فــوق العــاده هســتند و مــی 
سیســتم  کا  کننــد  کاری  تواننــد 
ســاح گــرم را بی خیــال شــوید و 
بــودن!  ســامورایی  بــه  بچســبید 
قابلیــت تعامــل بــا Night City در 
بــازی شــگفت انگیــز اســت. مثــا 
شــما مــی توانیــد بــا آگهــی هــای 
تبلیغاتــی کــه بــه شــما مــی گوینــد 
را  مختلــف  محصــوالت  کجــا  از 
همچنیــن  کنیــد.  تعامــل  بخریــد 
فــروش  هــای  دســتگاه  شــهر  در 
مختلفــی وجــود دارنــد کــه داروهــا 
هــای  ســرویس  و  هــا  آیتــم  و 
مختلفــی را در ازای پــول بــازی کــه 
ارائــه  بــه شــما  دارد،  نــام   Eddie
از  بــر خــاف خیلــی  مــی دهنــد. 

در  آفرینــی،  نقــش  هــای  بــازی 
نیســت  الزم   Cyberpunk 2077
کــه در بخــش انتخــاب شــخصیت، 
وی  بــرای  نیــز  را  خاصــی  کاس 
هــای  کاس  و  کنیــم  تعییــن 
ای  شــده  خلــق  قبــل  از  و  ثابــت 
ــد کــه موقــع  ــازی وجــود ندارن در ب
ســاخت شــخصیت از بیــن آن هــا 
شــما  واقــع  در  نماییــد.  انتخــاب 
بــر  بــازی و  مــی توانیــد در رونــد 
اســاس روش بازیتــان کاس خــود 
را خلــق نماییــد. شــما مــی توانیــد 
در بــازی مهــارت هــای مختلفــی را 
آزاد نماییــد و از آنهــا بــه نفــع خــود 
اســتفاده کنیــد. در بــازی بــا انجــام 
هــای  فعالیــت  و  هــا  ماموریــت 
مختلــف بــه ســبک تمامــی عناویــن 
تجربــه  امتیــازات  آفرینــی  نقــش 
ایــن  از  کــه  کنیــد  مــی  کســب 
امتیــازات مــی توانیــد در راســتای 
قدرتمندتــر کــردن شــخصیت خــود 
اســتفاده نماییــد و آنهــا را بــر روی 
قــدرت،  مثــل  مختلفــی  مــوارد 
و  تکنولــوژی  رفلکــس،  هــوش، 
بســیاری المــان هــای دیگــر هزینــه 
کنیــد و در واقــع شــخصیت خــود 
را در راســتای روش بازیتــان ارتقــا 
بــازی  هــای  ماموریــت  دهیــد. 
 organic کامــا  حالــی  و  حــس 
فرعــی  و حتــی  داشــته  واقعــی  و 
تریــن ماموریــت هــای آن هــم از 
دیگــر  هــای  ماموریــت  برتریــن 
بــازی هــا بهترنــد. . از آنجایــی کــه 
یــک  واقــع  در  اصلــی  شــخصیت 
ماموریــت  بیشــتر  اســت،  مــزدور 
در   Cyberpunk 2077 در  هــا 
قالــب job یــا شــغل هــای مختلــف 
وجــود دارنــد کــه مــی توانیــد بــه 
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را  هــا  آن  مختلفــی  هــای  روش 
توانیــد  مــی  مثــا  کنیــد.  قبــول 
 fixer آنهــا را از طریــق صحبــت بــا
هــا کــه ماموریــت هــای مختلفــی 
دارنــد،   V مثــل  مزدورانــی  بــرای 
ــا  قبــول نمــوده و انجــام دهیــد. ب
انجــام فعالیــت هــای مختلــف در 
بازی، شما Street Cred دریافت 
مــی کنیــد کــه بــه شــما اجــازه مــی 
دهــد دیالــوگ هــای مختلــف در 
گفتگوهــا بــاز کنیــد و ماموریــت 
ســایبرنتیکی  تجهیــزات  یــا  هــا 
برخــی  بــازی  بگیریــد. در  جدیــد 
ماموریــت هــای جانبــی تنهــا در 
حالتــی فعــال مــی شــوند کــه شــما 
 Street ایــن  از  مشــخصی  حــد 
Cred را داشــته باشــید. همچنین 
ماموریــت هــای ناگهانــی نیــز در 
بــازی وجــود دارنــد و ممکــن اســت 
برخــی ماموریــت هــا را بــه صــورت 
اتفاقــی در خیابــان قبــول کنیــد و 
مثــا وقتــی مــی بینیــد کــه یــک 
اتفاقــی دارد در خیابــان مــی افتــد 
کــه  کنیــد  انتخــاب  توانیــد  مــی 
خــود را وارد ماجــرا کنیــد یــا خیــر 
و بــا وارد شــدن بــه ماجــرا ممکــن 
فرعــی  ماموریــت  یــک  اســت 
کــه  وقتــی  بکشــد.  را  انتظارتــان 
در بــازی بــا شــخصیت هــای غیــر 
 NPC همــان  یــا  یــا  بــازی  قابــل 
سیســتم  زنیــد،  مــی  حــرف  هــا 
صفحــه  روی  دیالــوگ  انتخــاب 
ظاهــر مــی شــود و هــر انتخابــی 
کــه انجــام دهیــد، بــه ســان بــازی 
عواقــب  افرینــی  نقــش  هــای 
کــه  داشــت  خواهــد  را  خــودش 
در  کــه  دانیــد  مــی  خــوب  البتــه 
پراجکــت،  دی  ســی  هــای  بــازی 
ایــن عواقــب و نقــش تصمیــم هــا 
و .. چندیــن بــرار و چندیــن رده از 
دیگــر بــازی هــای نقــش افرینــی، 
بهتــر و باکیفیــت تــر اســت. بــازی 
بزرگســاالنه  هــای  دارای صحنــه 
نیــز هســت و شــما مــی توانیــد 
هایــی  شــخصیت  از  خیلــی  بــا 
روابــط  بینیــد  مــی  بــازی  در  کــه 
خاصــی برقــرار کنیــد، حــاال چــه 
جــدی  رومنــس  رابطــه ی  یــک 
در  روزه.  یــک  رابطــه ای  چــه  و 
نهایــت بایــد خدمــت شــما عــرض 
 Cyberpunk 2077 بــازی  کنــم 
و  داســتان  از  اســت  ترکیبــی 
روایتــی شــاهکار، شــخصیت های 
و  یادماندنــی  بــه  بی نهایــت 
پرداخــت شــده، انــواع و اقســام 
و  تصمیمــات  و  انتخاب هــا 
داســتانی،  مختلــف  شــاخه های 
گیم پلــی عمیــق بــا المان هایــی کــه 
هرگــز در یــک بــازی نقش آفرینــی 
معنــی دار  و  پرتعــداد  این قــدر 
نبوده  انــد، سیســتم های مختلــف 

المان هــای  و  مبــارزه  متنــوع  و 
و شخصی ســازی  ارتقــا  پرتعــداد 
گذاشــتن  آزاد  همین طــور  و 
کامــل شــما در انتخــاب چندیــن 
نــوع مختلــف پیشــروی در بــازی 
از  یکــی  شــک  بــدون  و  اســت 
نقش آفرینی هــای  کامل تریــن 
تاریــخ اســت کــه تــا امــروز خلــق 
شــده. بــه عنــوان کســی کــه بیــش 
از 90 ســاعت ایــن بــازی را تجربــه 
و  رســانده  پایــان  بــه  و  کــرده 
تمــام زیــر و بــم و ماموریت هــای 
بــازی را انجــام داده و نقشــه را 
پاک ســازی کــرده ام، صمیمانــه بــه 
شــما می گویــم اگــر عاقه منــد بــه 
ســبک نقش آفرینــی هســتید، بــه 
خاطــر حرف هایــی مثــل مشــکل 
 Cyberpunk فنی خود را از تجربه
چــون  نکنیــد،  محــروم   ۲۰۷۷
وجــود  مشــکات  ایــن  دیگــر 
شــده اند.  رفــع  کامــا  و  ندارنــد 
اگــر بخواهــم یــک کلمــه در مــورد  
شــما  Cyberpunk 2077بــه 
عزیــزان بگویــم، بــدون شــک آن 
کلمــه، »شــاهکار« خواهــد بــود 
 Cyberpunk  و شــکی نــدارم کــه
2077حــاال بــا رفــع شــدن باگ هــا 
و مشــکاتش، تبدیــل بــه یکــی از 
شــده  تاریــخ  بازی هــای  برتریــن 
الهام بخــش  آینــده،  در  و  اســت 
کلــی بــازی نقش آفرینــی خواهــد 
بــود. ایــن بازی بدون شــک ســبک 
نقش آفرینــی را ارتقــا داده اســت 
و بــاگ و مشــکل زمــان عرضــه، 
کــه  بی نظیــری  کار  نمی توانــد 
از  را  کرده  انــد  بــازی  ســازندگان 
بیــن ببــرد. بــازی آن قــدر عظمــت 
و عمــق و کیفیــت دارد و آن قــدر 
جــذاب اســت کــه هــر مخاطبــی 
را شــگفت زده مــی کنــد. عنوانــی 
کــه هــر چه قــدر زمــان بگــذرد و 
جلوتــر برویــم، ارزشــش بیشــتر 
همــه  و  شــد  خواهــد  مشــخص 
ســازندگان  فهمیــد  خواهنــد 
و  عظیــم  بــازی  چــه  آن  نابغــه 
کرده انــد.  خلــق  را  بی مشــابهی 
ســازنده ی  کــه  نــرود  یادتــان 
ویچــر ۳ اســت کــه ایــن بــازی را 
از  یکــی  اســت  حیــف  ســاخته. 
برتریــن نقش آفرینی هــای تاریــخ 
ناســامتی  نکنیــد.  تجربــه  را 
ایــن  بــه  همگــی  هــم  منتقدهــا 
بــازی نمــرات فوق العــاده دادنــد. 
تنهــا   Cyberpunk 2077 عنــوان 
مشــکل فنــی داشــت کــه حــاال آن 
ــه  ــدارد و خیلــی راحــت ب را هــم ن
شــما می گویــم ایــن بــازی، از نظــر 
عظمــت یــک بــازی نقش آفرینــی، 
یــک »ویچــر ســایبرپانک« اســت. 
وقتــی ایــن عنــوان را تجربــه کنیــد 
و  عشــق  میــزان  چــه  ببینیــد  و 

توجــه بــه مخاطــب در آن خــرج 
خــود  بــا  واقعــا  اســت،  شــده 
می گوییــد چــرا بــا ایــن بــازی و 
ایــن شــرکت، ایــن رفتــار انجــام 
شــد. مــا بازیبازهــا یــک شــهر 
بــی نظیــر بــه نــام نایــت ســیتی 
داریــم کــه مــاه هــا و مــاه هــا 
داســتان بــرای مــا در خــودش 
جــای داده اســت. »بــه نایــت 

آمدیــد«. خــوش  ســیتی 
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داستان و روایت شاهکار
 شخصیت های بی نهایت به یادماندنی و پرداخت شده

طراحی چشم نواز و زیبای نایت سیتی
سیستم لوتینگ بسیار جذاب

 انواع و اقسام انتخاب ها و تصمیمات و شاخه های مختلف داستانی
 گیم پلی عمیق با المان هایی که هرگز در یک بازی نقش آفرینی این قدر پرتعداد و 

معنی دار نبوده  اند
 سیستم های مختلف و متنوع مبارزه و المان های پرتعداد ارتقا و شخصی سازی 

آزاد گذاشتن کامل شما در انتخاب چندین نوع مختلف پیشروی در بازی 
یکی از کامل ترین نقش آفرینی های تاریخ از نظر گیم پلی

مشکاتی در رابط کاربری بازی مخصوصا 
هنگام  Craft کردن که اعصابتان را به هم 
می  ریزد و از آن جایی که زیاد باید به منوی 

کاربری بازی بروید، قطعا این بخش می 
توانست بسیار بهتر و خوش دست تر طراحی 

شود.
برخی مشکات مثل دیر عمل کردن یا تاخیر 

در عوض کردن دوربین ماشین یا جواب دادن 
تلفن که ممکن است ۳-۴ ثانیه بعد از این که 

دکمه را می زنید، تازه بازی عمل کند. 9.2

+-
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سعید آقابابایی

Devil May Cry 5
نبرد شیطان و فرشته با فریم ریت باالتر!

نسخه نسل نهمی
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Release Date 
10 November 2020
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Xbox Series X/S
PlayStation 5
Developer(s)  
Capcom
Publisher)s(
Capcomt
Genre(s)
Action-adventure, hack 
and slash
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بازی  Devil May Cry 5 در سال ۲۰۱۹ و نسل 
 Playstation 4 هشــتم توســط کپــکام بــرای
در  حــاال  و  گردیــد  عرضــه   PC و   ,XboxOne
 Special Edition نســخه  نهــم،  نســل  آغــاز 
ایــن بــازی بــرای کنســول هــای پلــی استیشــن 
عرضــه  ایکــس  ســری  باکــس  ایکــس  و   ۵
گردیــده اســت. در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا 
 Devil May نگاهــی بــه نســخه ی نســل نهمــی
Cry 5 داشــته باشــیم و ببینیــم ایــن بــازی چــه 
پیشــرفت هایی نســبت بــه نســخه ی نســل ۸ 
داشــته اســت. در ادامــه شــما را دعــوت مــی 
کنــم بــه مطالعــه ی بررســی نســخه  ی نســل 

 .Devil May Cry 5 نهمــی عنــوان
واقعــی  معنــای  بــه  بــازی  ایــن  داســتان 
زیباســت و چیــزی کــه آن را ارزشــمندتر هــم 
مــی کنــد ابــن اســت کــه عــاوه بــر داســتان 
زیبــا، روایــت داســتان نیــز بســیار حرفــه ای 
ــز انجــام مــی گیــرد و داســتان  و هیجــان انگی
بــازی بــا صحنــه هــا و کات ســین هایــی بــا 
ــر و یــک ریتــم مناســب و  کارگردانــی بــی نظی
جــذاب کــه آن را هــر لحظــه داغ داغ نــگاه مــی 

دارد روایــت مــی شــود. 
در  پــردازی  شــخصیت  و  روایــت  و  داســتان 
از  کاملــی  نمــاد   Devil May Cry 5 عنــوان 
یــک بــازی داســتان محــور شــاهکار اســت کــه 
بازیباز را با تمام روح و قلبش به درون بازی 
مــی کشــد و او را محــو دنیــای بــازی مــی کنــد 
تــا هرگــز گــذر زمــان را احســاس نکنــد و قــدم 
بــه قــدم بــا داســتان و بــه قصــد درک بیشــتر 
آن در بــازی پیشــروی کنــد. داســتان بــازی نــه 
ذره ای بیهــوده کــش مــی آیــد و خســته کننــده 
مــی شــود و نــه شــما را بــی پاســخ باقــی مــی 
گــذارد. از پیچــش هــای داســتانی بــه موقــع 
گرفتــه تــا شــخصیت هــای بســیار قدرتمنــد و 
عمیــق، همــه و همــه بــه بهتریــن شــکل در دل 

داســتان Devil May Cry 5 جــای گرفتــه انــد 
و لحظــه لحظــه بازیبــاز را بــه ادامــه بــازی و 
فهمیــدن بیشــتر داســتان و اتفاقــات پیــش رو 
ترغیــب مــی کنــد. دیالــوگ هــای بــازی بســیار 
عالــی و مفیــد و کامــا »DMC گونــه« هســتند 
و نقــش بســیار مهمــی در درک رابطــه بیــن 
شــخصیت هــا بــرای بازیبــاز ایفــا مــی کننــد و 
ایــن موضــوع بــا صداگــذاری عالــی شــخصیت 
آن  بــه  مربــوط  بخــش  در  کــه  بــازی  هــای 
تــر  پررنــگ  بســیار  کــرد،  خواهیــم  صحبــت 
هــم مــی شــود و ســبب مــی شــود تــا هــر چــه 
بیشــتر در دنیــای بــازی غــرق شــویم. همــان 
طــور کــه در بررســی نســخه اصلــی خدمــت 
شــما عــرض کــرده بــودم  »وقایــع داســتانی 
بــازی هفــت ســال بعــد از اتفاقــات نســخه 
چهــارم ســری رقــم مــی خــورد کــه شــخصیتی 
ــه دفتــر دویــل مــی کــرای مــی  ــام »V« ب ــه ن ب
رود تــا دانتــه را بــرای رســیدگی بــه چندیــن 
رخ  مختلــف  نقــاط  در  کــه  شــیطانی  حملــه 
ــن،  ــن حی ــد.در همی داده اســت اســتخدام کن
ــی  ــا عامــت نئون Nero هــم درون یــک ون )ب
Devil May Cry کــه دانتــه بــه او واگــذار گــرده 
اســت( و بــه همــراه شــخصیتی مونــث بــه نــام 
ــی اســت  ــوه زن Nico )نیکــو یــک مهنــدس و ن
کــه قبــا دو ســاح دســتی محبــوب و مشــهور 
دانتــه را بــرای وی ســاخته اســت( کســب و 
کار و آژانــس شــکار شــیاطین خــودش را راه 

ــه اســت. انداخت
و  دانتــه  کــه  افتــد  مــی  اتفاقاتــی  ادامــه  در 
نــرو و V بــه هــم مــی رســند و گذرشــان بــه 
نــام  بــه  نهایــت قدرتمنــد  بــی  یــک شــیطان 
Urizen مــی افتــد و وقایــع بــازی دنبــال مــی 
شــود«. همــه چیــز در داســتان و روایــت آن 
در جــای خــود قــرار دارد و یــک مثــال کامــل از 
همراهــی داســتان و گیــم پلــی و تنیــده شــدن 

ایــن دو در هــم را در بــازی شــاهد هســتیم و 
هــر کــدام بــر دیگــری اثــر مثبــت مــی گذارنــد 
و نتیجــه آن، لــذت بــردن بازیبــاز از لحظــه 
لحظــه بــازی مــی شــود. شــخصیت هــای بــازی 
فــوق العــاده جــذاب و عمیــق و پرداخــت شــده 
هســتند و بازیبــاز بــه راحتــی آن هــا را درک 
کــرده و بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار مــی کنــد و آن 
هــا را دوســت مــی دارد یــا از آن هــا متنفــر 
مــی شــود. شــخصیت دانتــه و Nero و V و 
Nico و.... بــه معنــای واقعــی خــاص و بــی 
واقــع همانــی هســتند  در  و  نظیــر هســتند 
ــازی دویــل مــی  کــه از شــخصیت هــای یــک ب
حضــور  شــاهد  البتــه  داریــم.  انتظــار  کــرای 
 Lady شــخصیت هــای محبــوب دیگــری مثــل
و Trish هــم هســتیم ولــی خــب خیلــی زیــاد 
بــه آنهــا پرداختــه نمــی شــود کــه انتظــاری هــم 
خــودش ۳  بــازی  زیــرا  نیســت  ایــن  از  غیــر 
شــخصیت اصلــی خیلــی خیلــی مهــم دارد کــه 
بــه بهتریــن شــکل پرداخــت شــده انــد. حتــی 
بــرای کســانی کــه اصــا آشــنایی بــا ایــن ســری 
ندارنــد هــم شــخصیت هــا کامــا قابــل لمــس 
ــا و  ــی زود آنه ــاز خیل و عالــی هســتند و بازیب
خصوصیــات و روحیاتشــان را مــی شناســد. 
ــم کــه تمــام  ــد ایــن طــور بگوی در حقیقــت بای
شــخصیت هــای داســتان، بســیار شــخصیت 
پــردازی عمیقــی دارنــد و »انگیــزه ها و دغدغه 
هایشــان« کامــا بــرای بازیبــاز توضیــح داده 
مــی شــود و قابــل پذیــرش و منطقــی اســت، 
حتــی بــرای بازیبــازان جدیــد. داســتان بــازی و 
نــوع روایتــش و ترتیــب نشــان دادن وقایــع 
و حقایقــی کــه در اواســط و اواخــر داســتان 
را شــگفت زده  مــی شــود شــما  رو  برایتــان 
خواهــد کــرد و واقعــا لــذت مــی بریــد. کلــی 
را  گوناگــون  اتفاقــات  و  مختلــف  شــخصیت 
خواهیــد دیــد و از داســتان و روایــت شــاهکار 
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ــازه ســورپرایز هــم  ــرد و ت ــد ب ــذت خواهی آن ل
مــی شــوید. از نــکات خوبــی کــه ســازندگان 
بــازی  داســتان  بــا  آشــنایی  جهــت  در  بــازی 
بــرای افــرادی کــه اولیــن بــار اســت بــا ایــن 
ســری آشــنا مــی شــوند قــرار داده انــد، یــک 
از تاریخچــه داســتانی  فیلــم کامــل و عالــی 
عناویــن ایــن فرنچایــز بــه ترتیــب زمانــی اســت 
کــه چیــزی شــبیه »آن چــه گذشــت« بــوده 
و داســتانی کوتــاه از هــر بــازی ایــن ســری تــا 
امــروز را بــر اســاس ترتیــب زمانــی نســخه هــا 
بازگــو مــی کنــد و در واقــع مــی گویــد چــه شــد 

کــه بــه Devil May Cry 5 رســیدیم.
برویم ســراغ موســیقی و صداگذاری. از زمان 
نخســتین نســخه تــا امــروز یــک چیــز کامــا 
اســت  ایــن  آن هــم  و  اســت  مبرهــن شــده 
کــه هیــچ موســیقی مثــل متــال نمــی توانــد 
روی ایــن بــازی و ایــن ســری بنشــیند و ایــن 
قــدر بــا آن منطبــق و هماهنــگ باشــد و بــا 
روح فرنچایــز تطابــق داشــته باشــد. در واقــع 

متــال موســیقی ذاتــی ســری دویــل مــی کــرای 
اســت. موســیقی هــای بــازی تمامــا قطعــات 
عالــی موســیقی متــال و هــوی متــال هســتند 
کــه شــنیدن آنهــا همــراه گیــم پلــی پرســرعت 
و هیجــان انگیــز بــازی، هیجــان آن را چنــد 
برابــر مــی کنــد و موســیقی متــال کامــا بــا آن 
همخوانــی دارد. قطعــات فــوق العــاده زیبایــی 
در ســاندترک بــازی وجــود دارنــد کــه بســیار 
جــذاب و تحریــک کننــده هســتند. موســیقی 
ســری Devil May Cry  عشــق و خوراک متال 
بازهــا بــوده و هســت و در واقــع ایــن ســری 
دیگــر  نامــش  اصــا  متــال  موســیقی  بــدون 
Devil May Cry نمــی شــود و یــک فرنچایــز 
دیگــر اســت! از همــان شــماره هــای اول ایــن 
سری یکی از دالیل اصلی که من را بدجوری 
عاشــق ایــن ســری کــرد موســیقی هــای متــال 
ســنگین و فــوق العــاده آن بــود. البتــه همــان 
»عاقمنــدان  ام  گفتــه  نیــز  قبــا  کــه  طــور 
و  دنیــا  جــای  همــه  در  متــال  موســیقی  بــه 

مخصوصا در کشــورمان بســیار بســیار بســیار 
کــم تعــداد هســتند و شــاید از شــنیدن ایــن 
موســیقی هــا بــه هیــچ وجــه خوششــان نیایــد، 
حــال بــه هــر دلیلــی از مذهبــی گرفتــه تــا دیگــر 
مــوارد. در واقــع از آن جایــی کــه بســیاری در 
همــان حالــت عــادی و بــه تنهایــی، موســیقی 
هــوی متــال را عجیــب و شــیطانی و ... مــی 
داننــد، قــرار داشــتن ایــن نــوع موســیقی را 
ــا موضــوع  ــازی مثــل Devil May Cry 5 ب در ب
شــیطان و فرشــته و شــیطان خــوب و...  را 
دلیلــی بــرای انتقــاد از بــازی مــی داننــد کــه 
البتــه درســت یــا غلــط بــودن ادعاهــای آن هــا 
اصــا مشــخص نیســت و کامــا نســبی اســت، 
زیــرا شــخصی ماننــد بنــده عاشــق موســیقی 
متــال و گیــم پلــی خشــن و مرگبــار هســتم و 
عــده ای نیــز در مقابــل آن جبهــه مــی گیرند.« 
 Devil May Cry 5: Special Edition در بازی
و در زمینــه صداگــذاری نیــز شــاهد باالتریــن 
تــک  کیفیــت ممکــن هســتیم و صداگــذاری 
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تــک شــخصیت هــا و صداهــای محیطــی 
و ســاح هــا و ... بــا حداکثــر کیفیــت 
ممکــن انجــام پذیرفتــه اســت تــا شــاهد 
در  نقــص  بــی  »کامــا«  بــازی  یــک 
ایــن بخــش باشــیم. صداگــذاری هــای 
ســاح  صــدای  ماننــد  بــازی  محیطــی 
هــای مختلــف هنــگام مبــارزه و انــواع 
صداهــای دیگــر در بهتریــن کیفیــت قــرار 
بازیبــاز را کامــا راضــی مــی  داشــته و 

کننــد
ــازی اعــم  صداگــذاری شــخصیت هــای ب
از اصلــی و فرعــی نیــز بســیار قدرتمنــد و 
جــذاب اســت و صــدای هــر کــدام از آنهــا 
کامــا بــا ظاهــر و رفتــار و خصوصیــات 
شــخصیتی و حتــی حــاالت مختلفشــان 
همخوانــی دارد. دانتــه ماننــد همیشــه 
همــان حالــت بــی خیــال و ریلکــس را 
دارد کــه خیلــی راحــت و پــر از طنــز و 
کنایــه صحبــت مــی کنــد و دلــش مــی 
خواهــد تنهــا باشــد و بــرای دشــمنان و 
ــد و اصطاحــا  ــاس هــا کــری مــی خوان ب
 Nero  التــی حــرف مــی زنــد. شــخصیت
هــم کــه بــه نوعــی انــگار همــان دانتــه 
اســت منتهــی در دوران جوانــی دانتــه 
کــه خیلــی کلــه شــق تــر بــود. شــخصیت 
و  دارد  مرمــوزی  بســیار  صداگــذاری   V
بســیار شــمرده تــر و منظــم تــر و شــیک 
تــر حــرف مــی زنــد و بــه بهتریــن شــکل 
شــده  انجــام  وی  صداگــذاری  ممکــن 
کــه  نســخه  ایــن  در  همچنیــن  اســت. 
اضافــه  بــازی  بــه  ورجیــل  شــخصیت 
شــده اســت شــاهد کیفیــت صداگــذاری 
عالــی وی هســتیم کــه در ســطح دیگــر 
شــخصیت هــای اصلــی و فرعــی بــازی 
باالتربــن  شــاهد  و  اســت  کــرده  عمــل 
هســتیم.  زمینــه  ایــن  در  کیفیــت 
صداگــذاران دیگــر شــخصیت هــای بــازی  
نیــز  لیــدی  و  تریــش  و   Nico از  اعــم 
بــه بهتریــن شــکل از پــس صداگــذاری 
شــخصیت هــای خــود بــر آمــده انــد و 
بــک بــازی بســیار بــا حداکثــر کیفیــت را 

در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم.
ــم پلــی نســخه نســل  ــه گی مــی رســیم ب
نهمــی کــه در واقــع بــه جــز اضافــه شــدن 
یــک شــخصیت جدیــد )کــه البتــه خیلــی 
بیشــتر از فقــط یــک شــخصیت اســت 
کامــا  خــب  کــه  اســت !(  ورجیــل  زیــرا 
بــه  را  خــود  ی  العــاده  فــوق  اســتایل 
بــازی آورده اســت، دیگــر شــخصیت هــا 
ــازی از نظــر المــان  و کلیــت گیــم پلــی ب
ــد.  هــا و مکانیــک هــا تغییــری نکــرده ان
در  فنــی  گرافیــک  تغییــر  خــب  البتــه 
بــازی و نــرخ فریــم بیشــتر و باثبــات تــر 
و همچنیــن قــدرت بارگــزاری چنــد برابــر 
هــم  پلــی  گیــم  روی  قطعــا  تــر  ســریع 
تغییــر گذاشــته انــد و آن را کلــی لــذت 
بخــش تــر کــرده انــد کــه در ایــن مــورد 
در بخــش توضیحــات گرافیکــی صحبــت 
خواهیــم کــرد. در خصــوص توضیحــات 
گیــم پلــی از آنجایــی کــه قبــا بــه طــور 
کامــل و ریــز بــه ریــز آنهــا را بــرای شــما 
شــکافته ام، در خیلــی از مــوارد گریــزی 
اگــر  کــه  زنیــم  مــی  توضیحــات  آن  بــه 
کســی بــرای بــار اول دارد نقــد ایــن بــازی 
را مــی خوانــد هــم کامــا در مــورد گیــم 
 Devil May پلــی اطــاع پیــدا کنــد.  در
شــخصیت   Cry 5: Special Edition
ورجیــل بــه عنــوان یــک شــخصیت قابــل 
بــازی کامــل بــه ایــن نســخه اضافــه شــده 
اســت و در نســخه هــای پلــی استیشــن 
۵ و ایکــس باکــس ســری ایکــس و اس 
قــرار دارد ولــی در نســخه پــی ســی و 
پلــی استیشــن ۴ و ایکــس باکــس وان 
بازیبــازان ورجیــل را بــه عنــوان یــک دی 
ال ســی خریدنــی دریافــت مــی کننــد. 
دقــت کــرده ایــد کــه ایــن همیشــه حربــه 
و تاکتیــک ســازندگان ایــن ســری اســت 
کــه ورجیــل را نگــه دارنــد تــا بعــد وی را 
بــا یــک نســخه جدیــد و ریمســتر و .. بــه 
بــازی اضافــه کننــد کــه اتفاقــا کار جالبــی 
ــرا ورجیــل همیشــه یــک  هــم هســت زی
تغییــر بــزرگ را بــا اســتایل خــود بــه بــازی 
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مــی آورد. در خصــوص کلیــت گیــم پلــی 
 Devil May Cry 5: Special عنــوان 
ــازی  Edition بایــد بگویــم هماننــد هــر ب
شــاهکار هــک انــد اســلش، گیــم پلــی و 
مبــارزات، قلــب تپنــده این بازی هســتند 
و بــه واقــع اگــر بخواهیــم عناویــن هــک 
انــد اســلش را از لحــاظ ســرعت مبــارزات 
و قابلیــت خلــق کمبوهــای مختلــف رده 
 Devil May Cry بنــدی کنیــم بــی شــک
چنــد  از  یکــی    5: Special Edition
بــازی برتــر تاریــخ هــک انــد اســلش و 
ــا امــروز  ــز ت بهتریــن نســخه ایــن فرنچای
گیــم  بخــش  در  شــود.  مــی  محســوب 
ایــن  بــه  بایــد  بــازی  مبــارزات  و  پلــی 
نکتــه نیــز اشــاره کــرد کــه بــا ایــن کــه 
گیــم پلــی Devil May Cry 5 کامــا بــر 
اســاس مبــارزات ســریع و دکمــه زدن 
هــای مــداوم و حلــق کمبوهــای پشــت 
هرگــز  امــا  اســت  شــده  بنــا  هــم  ســر 
یــک بــازی کــه در آن کورکورانــه دکمــه 
هــا را بزنیــد نیســت و بایــد اســتراتژی 
از  دشــمنان  کــه  زیــرا  باشــید،  داشــته 
حمــات بســیار مختلــف اســتفاده مــی 
کننــد و بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی 
بــاالی خــود، تاکتیــک هــای گوناگونــی را 
اتخــاذ مــی کننــد و بــه نــوع مبــارزه شــما 
واکنــش نشــان مــی دهنــد. ســاختار و 
 Devil May Cry نــوع طراحــی مراحــل در
5 ماننــد بــازی هــای قبلــی اســت و شــاید 
فقــط بشــود گفــت نســبت بــه عناویــن 
ــر و  گذشــته »مقــدار خیلــی کمــی« بازت
آزاد تــر اســت، امــا بــه هیــچ عنــوان فکــر 
نکنیــد کــه بــا یــک بــازی جهــان آزاد یــا 
حتــی نیمــه جهــان آزاد طــرف هســتید 
هــک  یــک  عنــوان همچنــان  ایــن  زیــرا 
انــد اســلش خطــی اســت. نــوع طراحــی 
و چینــش مراحــل بســیار عالــی و فــوق 
العــاده هســتند و شــاهد انــواع مراحــل 
مختلــف در خیابــان هــای ویــران شــده و 
داخــل ســاختمان هــا و درون بــرج هــای 
کــه  هســتیم  بــازی  در  و...  شــیطانی 
باعــث مــی شــود اصــا دلــزده و خســته 
نشــوید. جالــب اســت کــه نــوع طراحــی 
آنهــا در بخــش  بنــدی  رنــگ  مراحــل و 
هــای زیــادی از بــازی بــا دانتــه، شــبیه 
بــه نســخه هــای اول و دوم ســری اســت 
و بــرای مــن مقــداری یــادآور آن عناویــن 

خاطــره انگیــز اســت.
 Devil May Cry 5 در گیــم پلــی بــازی
یــک  عنــوان  بــه   Nero حضــور  شــاهد 
مبــارز بســیار قدرتمنــد هســتیم کــه بــا 
اســتفاده از شمشــیر و دســت مکانیکــی 
را  آن  کــردن  عــوض  قابلیــت  کــه  او 
دارد )در بــازی مــی بینیــد چــرا دســت 
او عــوض مــی شــود( بایــد دشــمنان را 
نیــز   Nero قمــع کنیــم. همــراه  و  قلــع 
شــخصیت Nico را مشــاهده مــی کنیــم 
کــه بــه نوعــی یــک متخصــص تجهیــزات 
و تکنولــوژی اســت و در ســاخت ســاح 
هــای جدیــد و ارتقاهــا و خریــد آیتــم هــا 
مــی توانــد بــه Nero و البتــه در ادامــه 

کنــد.  کمــک  هــا  شــخصیت  همــه  بــه 
همچنیــن شــخصیت مرمــوز V را داریــم 
و  گویــم  نمــی  مــوردش  در  چیــزی  کــه 
فقــط بدانیــد کــه روش مبــارزات او کاما 
مثــل بــازی Folklore اســت. نهایتــا هــم 
Dante افســانه ای و نمــاد ایــن ســری را 
داریــم کــه مثــل همیشــه شــخصیتی بــی 
نظــر و بــی نهایــت خــوش تیــپ و کلــه 
شــق اســت حتــی بــا ایــن کــه ســالخورده 
مبــارزات  سیســتم  اســت.  شــده  تــر 
بــی  همیشــه  مثــل  دقیقــا  کــه  هــم  او 
نظیــر اســت. ورجیــل هــم کــه بــه ایــن 
بــا همــان  اســت  نســخه اضافــه شــده 
ظاهــری کــه در نســخه پنجــم بــه عنــوان 
شــخصیت غیــر قابــل بــازی دیــده بودیــم 
حضــور دارد بــا همــان شمشــیر یاماتــوی 
بلنــد  کــت  و  بــی نظیــر و قدرتمنــدش 
آبــی اش و ســرعت بســیار باالیــش در 
ویژگــی  کــه  کــردن  حرکــت  و  مبــارزات 
شــخصا  هســتند.  نبــرد  در  او  اصلــی 
همــان طــور کــه در نقــد نســخه اصلــی 
خدمــت شــما عــرض کــرده بــودم وجــود 
یــک  بــرای  بــازی  قابــل  شــخصیت   ۳
بــازی هــک انــد اســلش یــا ســاعات بــازی 
اســتاندارد مقــداری بیــش از حــد اســت 
شــوید  گــرم  خواهیــد  مــی  تــا  هنــوز  و 
گیــم  و  شــود  مــی  عــوض  شــخصیت 
پلــی V هــم کامــا مثــل فولکلــور اســت 
یعنــی خــودش حملــه نمــی کند و ۳ روح 
مختلــف را مــی فرســتد برایــش حملــه 
کننــد و یــک جورهایــی بــا ایــن کــه خیلــی 
کــرای  مــی  دویــل  ولــی  اســت  جــذاب 
نیســت. در واقــع V بــا ایــن کــه داســتان 
مــی  ســورپرایزتان  و  دارد  نظیــری  بــی 
کنــد ولــی بــرای گیــم پلــی الزم نبــود و 
Nero و دانتــه را در  بــود همــان  بهتــر 
گیــم پلــی داشــتیم و V فقــط در داســتان 
بــود. شــاید ســازندگان ایــن کار را کــرده 
انــد تــا بــازی از نســخه ۴ متفــاوت شــود 
طــول  در  هــم  شــما  شــاید  خــب  ولــی 
بــازی ایــن حــس مــن را داشــته باشــید 
 V کــه انــگار مــی خواهیــد زود مراحــل
 Nero تمــام شــود و دوبــاره بــه دانتــه یــا
برگردیــد حــاال کــه در ایــن نســخه نســل 
نهمــی،  شــخصیت ورجیــل را داریــم بــا 
خودتــان مــی گوییــد کاش الاقــل وقتــی 
داشــته  شــخصیت   ۳ بــود  قــرار  بــازی 
ورجیــل  شــخصیت   V جــای  بــه  باشــد 
را داشــتیم ولــی خــب همــان طــور کــه 
مــی  کــردم  اشــاره  تــر هــم  کمــی قبــل 
دانیــد کــه ایــن همیشــه حربــه و تاکتیــک 
ســازندگان ایــن ســری اســت کــه ورجیــل 
را نگــه دارنــد تــا بعــد وی را با یک نســخه 
جدیــد و ریمســتر و .. بــه بــازی اضافــه 
کننــد کــه اتفاقــا کار جالبــی هــم هســت 
زیــرا ورجیــل همیشــه یــک تغییــر بــزرگ 
را بــا اســتایل خــود بــه بــازی مــی آورد. 
برخــاف ایــن همــه شــخصیت اصلــی بــی 
نظیــر و قابــل بــازی کــه یکــی از دیگــری 
دشــمنان  تنــوع  هســتند،  تــر  باحــال 
بــازی در آن حــد نیســت. یعنــی راســتش 
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ــی و  ــوان معمول ــک عن ــرای ی شــاید ب
خــوب، مناســب باشــد ولــی واقعــا از 
Devil May Cry 5 بــا ایــن کیفیتــی 
کــه در تمــام بخــش هایــش دارد در 
ــوع و مختلــف،  ــه دشــمنان متن زمین
انتظــار بیشــتری داشــتم مخصوصــا 
بــا توجــه بــه ایــن کــه ۳ شــخصیت 
ولــی  داریــم  مختلــف  بــازی  قابــل 
کــه  هســتیم  دشــمنانی  شــاهد 
مــدام تکــرار مــی شــوند و مــی توانــم 
نســخه  در  دشــمنان  تنــوع  بگویــم 
بــه   DMC و  چهــارم  و  ســوم  هــای 
مراتــب بیشــتر از ایــن عنــوان بــود. 
در بــازی بــاس هــای خیلــی متنوعــی 
نیــز داریــم کــه طراحــی هــای خوبــی 
آنهــا(.  از  برخــی  )مخصوصــا  دارنــد 
کــدام  هــر  هــا  فایــت  بــاس  ایــن 
کامــا متفــاوت از دیگــری هســتند 
و روش شکســت دادن  تاکتیــک  و 
مختــص بــه خــود را دارنــد کــه ایــن 
موضــوع بــازی را بســیار لذتبخــش 
بــه  بایــد  البتــه  کنــد.  مــی  نیــز  تــر 
ایــن نیــز اشــاره کنــم کــه برخــی از 
بــه نظــر مــی رســد  بــاس هــا  ایــن 
هســتند  آســان  زیــادی  کمــی  کــه 
کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  خــب  ولــی 
درجــه ســختی  نــوع  بــازی چندیــن 
مختلــف پــس از بــه پایــان رســاندن 
آن دارد، نمــی تــوان از ایــن موضــوع 
بــه عنــوان نکتــه منفــی یــاد کــرد زیــرا 
باشــد  چالــش  خواهــان  کــس  هــر 
درجــات ســختی دیگــر را بــازی مــی 
کنــد و اگــر هــم جــرات داشــته باشــد 
مــی رود و Hell or Hell را بــازی مــی 
ــاس هــا خــط  ــد کــه دشــمنان و ب کن
ســامتی معمــول خــود را دارنــد ولــی 

شــما بــا یــک تــک ضربــه مــی میریــد! 
واقعــا هــر کــس ایــن را تمــام کنــد 
ــا  ــد و م ــه خــودش افتخــار کن ــد ب بای

هــم بایــد بــه او افتخــار کنیــم!
 Devil May Cry 5: مبــارزات 
Special Edition بــه حــدی جــذاب 
کــه  اســت  لذتبخــش  و  ســریع  و 
مختلــف  بــار  چندیــن  اگــر  شــاید 
بــازی را بــه اتمــام برســانید بــاز هــم 
بتوانیــد روندهــای متفاوتــی را بــرای 
شکســت دشــمنان و خلــق کمبوهــا 
 Devil پیــش بگیریــد. گیــم پلــی در
و  نقــص  بــی  کامــا   May Cry 5
جذابیــت  و  لذتبخشــی  نهایــت  در 
اســت و حتــی ثانیــه ای نیــز اجــازه 
روی  از  بازیبــاز  تمرکــز  دهــد  نمــی 
مبــارزات برداشــته شــود و بــه چیــز 
دیگــری جــز ایــن شــاهکار فکــر کنــد. 
در  مبــارزات  سیســتم  واقــع  در 
کمبوهــای  خلــق  اجــازه  بــازی  ایــن 
از  اســتفاده  بــا  را  زیــادی  بســیار 
ســاح هــای مختلــف کــه هــر کــدام 
بــه  دارنــد،  گوناگونــی  حمــات 
بازیبــاز مــی دهــد. در نســخه نســل 
هشــتمی Devil May Cry 5  بــا ۳ 
 Nero و Dante شــخصیت مختلــف
و  کردیــد  مــی  طــی  را  مراحــل   V و 
 Devil May Cry نســخه  در  حــاال 
شــخصیت   5: Special Edition
بــی نظیــر و بــرادر کلــه شــق دانتــه 
یعنــی ورجیــل هــم بــه بــازی اضافــه 
شــده اســت کــه بــا ایــن کــه همیشــه 
شــخصیت منفــی بــوده اســت ولــی 
هیــچ وقــت شــخصیت منفــی نبــوده 
اســت! در خصــوص شــیوه مبــارزات 
شــخصیتهای بــازی بــه طــور کامــل 
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قبــل  نســل  نســخه  بررســی  در 
توضیــح داده بــودم و بــد نیســت 
کــه نگاهــی کوتــاه بــه آن داشــته 
باشــیم بــرای کســانی کــه شــاید در 
ایــن نســخه نســل جدیــد بــا ایــن 
مبــارزات  انــد.  آشــنا شــده  بــازی 
Dante مثــل همیشــه بــا شمشــیر 
او و دو تفنــگ اصلــی اش اســت 
مختلــف  اســتایل   ۴ همــراه  بــه 
قابــل  هــم  اســتایل  )هــر  مبــارزه 
ارتقــا اســت( کــه از همــان قدیــم 
و   Trickster و شــامل  انــد  بــوده 
 Gunslinger و   Swordmaster
بــا  هســتند.   Royal Guard و 
ــازی چندیــن ســاح  پیشــروی در ب
نزدیــک و دور دیگــر هــم بــه دســت 
مــی آوریــد )هــر کــدام هــم قابلیــت 
هــای  توانایــی  خریــد  و  ارتقــا 
مختلــف را دارنــد( و قابلیــت انجام 
مختلــف  ترکیبــات  نــوع  هــا  ده 
بــرای حملــه بــا اســتفاده از ســاح 
هــای دور و نزدیکتــان و ۴ اســتایل 
شــما  اختیــار  در  دانتــه  مختلــف 
بــا  مبــارزات  کــه  گیــرد  مــی  قــرار 
دانتــه را تبدیــل بــه لــذت بخــش 
کننــد  مــی  بــازی  مبــارزات  تریــن 
اول  مرحلــه  دو  یکــی  در  )البتــه 
ایــن فکــر  دانتــه دقیقــا برعکــس 
مــی کنیــد و بــا خــود مــی گوییــد 
 Nero چقــدر تنوعــش کــم اســت و
بهتــر اســت ولــی بعــد از گرفتــن 
ســاح هــای دانتــه و قابلیــت هــای 
شــیطانی اش دیگــر دانتــه قابــل 
مقایســه بــا دیگــر شــخصیت هــا 
نیســت و بهتریــن شــخصیت بــازی 
در گیــم پلــی مــی شــود(. همچنیــن 
بعــدا Nico بــه عنــوان یــک هدیــه 

بــه شــما یــک کاه مــی دهــد کــه 
کار را برایتــان ریســکی مــی کنــد 
ایــن کاه در  ایــن شــکل کــه  بــه 
لحظاتــی کــه بــا آن داریــد حملــه 
مــی کنــد مــدام دارد از ارب هــای 
قرمــز شــما مــی بلعــد و آنهــا را کــم 
مــی کنــد ولــی بــه جایــش بــا هــر 
کشــید  مــی  آن  بــا  کــه  دشــمنی 
بــه  کــه  و ضربــه هــای صحیحــی 
دشــمنان مــی زنیــد ده هــا برابــر 
گیریــد.  مــی  قرمــز  ارب  بیشــتر 
مبــارزات Nero در بــازی یکــی از 
جــذاب تریــن بخــش هــای بــازی 

اســت.
او طی وقایعی داســتانی در بازی، 
آن دســت راســت اصلــی اش را از 
ــرای او  دســت مــی دهــد و Nico ب
یــک ســری دســت هــای رباتیــک 
بــه  مختلــف  و  گوناگــون  بســیار 
نــام »Devil Breaker« مــی ســازد 
کــه مــی توانــد در نبردهــا از آنهــا 
وقتــی  ســپس  و  کنــد  اســتفاده 
یکــی از رده خــارج شــود از دیگــری 
اســتفاده نمایــد و وقتــی هــم کــه 
همــه آن هــا تمــام شــدند از روی 
بــازی  مراحــل مختلــف  در  زمیــن 
کنــد  جمــع  هــا  دســت  ایــن  از 
بیــن  در   Nico فروشــگاه  از  یــا 
بیشــتر  کــه  هایــی  آن  مراحــل، 
بــه کارش آمــده انــد و بــا اســتایل 
ــارزه اش بیشــتر جــور هســتند  مب
بــا  کــه  مراحلــی  کنــد.  خریــداری 
بــه  مبــارزات  نظــر  از  V هســتیم 
نوعــی انــگار از حالــت دویــل مــی 
مــی شــود و دقیقــا  کــرای خــارج 
 Folklore بــازی  مبــارزات  ماننــد 
مــی شــود کــه وقتــی حملــه را مــی 

زدیــم خــود شــخصیت حملــه نمــی 
کــرد و موجوداتــی تحــت دســتور 
حمــات  کردنــد.  مــی  حملــه  او 
انجــام  پلنــگ  یــک  را   V نزدیــک 
مــی دهــد و حمــات دورش را یــک 
کــردن  شــلیک  حالــت  بــه  پرنــده 
 Drone )مثــل  دهــد  مــی  انجــام 
اتوماتــا(.  نایــر  در   ۲B شــخصیت 
پایــه  بــر  کــه  او  قدرتــی  حمــات 
نــوار  فعــال کــردن و اســتفاده از 
Devil Trigger اســت را نیــز یــک 
غــول بــزرگ احضــار شــده انجــام 
مــی دهــد کــه تــا زمانــی کــه نــوار 
تمــام نشــود حضــور دارد. بــر طبــق 
ســری،  ایــن  همیشــگی  ســنت 
یــک  اجــرای   »stylish« مبــارزه 
آســیب  بــدون  حمــات  از  ســری 
دیــدن اســت و توســط یــک نــوار پــر 
مــی شــود و هــر چــه بهتــر عمــل 
ــر  ــاز اســتایل شــما باالت ــد امتی کنی
مــی رود. هــر چقــدر کــه طوالنــی 
تــر ضربــات را وارد کنیــد به شــکلی 
کــه کامــا متنــوع باشــند و از یــک 
حرکــت و ســاح پشــت ســر هــم 
ــن طــور از  ــد و همی اســتفاده نکنی
امتیــاز  دهیــد،  جاخالــی  حمــات 
رود.  مــی  باالتــر  شــما  اســتایل 
نــوار اســتایل بعــد از چنــد ضربــه 
ــه دشــمن، از حــرف D آغــاز مــی  ب
شــود و ســپس همیــن طــور بهتــر 
مثــل  دیگــر  نهایتــا  و  شــود  مــی 
همیشــه در ایــن ســری در بهتریــن 
حالــت شــاهد SSS هســتیم کــه 
و  اســت  اســتایل  امتیــاز  برتریــن 
کنــار صفحــه ظاهــر مــی شــود. اگــر 
حیــن  ایــن  در  اصلــی  شــخصیت 
آســیب ببینــد نــوار اســتایل افــت 

مــی کنــد و اگــر هنــوز در مرحلــه 
»C« یــا پاییــن تــر باشــد، از بیــن 

رفتــه و ریســت مــی شــود.
 Devil May Cry 5: پلــی  گیــم 
Special Edition ماننــد همیشــه 
 mission تشــکیل شــده اســت از
هــا یــا مراحــل اصلــی مختلــف کــه 
در آنهــا بایــد بــا دشــمنان مختلــف 
مبــارزه کنیــد و برخــی چالــش های 
پلتفرمینــگ را پشــت ســر بگذاریــد 
را  پــازل  تعــدادی  هــم  شــاید  و 
بــازی  داســتان  در  تــا  کنیــد  حــل 
ــد همیشــه  ــد. مانن پیشــروی نمایی
نیــز در پایــان هــر مرحلــه اصلــی 
بــازی عملکــرد شــما توســط بــازی 
ســنجیده مــی شــود و بــا درجــات 
مــی  داده  نمایــش   SSS تــا   D
شــود و بــه شــما ارب قرمــز بــرای 
گیــرد.  مــی  تعلــق  ارتقــا  و  خریــد 
البتــه در کنــار ایــن مراحــل اصلــی 
مراحــل  تعــدادی  آنهــا،  دل  در  و 
نــام  بــا  دارد  وجــود  هــم  مخفــی 
Secret Mission کــه بایــد آنهــا را 
پیــدا کنیــد. در هــر کــدام از ایــن 
هــدف  یــک  بــه  رســیدن  مراحــل 
تعییــن شــده )مثــل کشــتن تعــداد 
خاصــی دشــمن در زمــان مشــخص 
یــا مانــدن روی هــوا بــه مــدت ۱۵ 
ثانیــه و...( از شــما خواســته مــی 
شــود و در انتهــا اگــر موفــق شــوید 
ــه شــما داده مــی شــود  پاداشــی ب
 Fragment از  بخــش  یــک  مثــل 
هــای ابــی کــه ۴ تــا از اینهــا یــک 
خــط ســامتی شــما  بــه  قســمت 
اضافــه مــی کنــد.  درجــه ای کــه 
شــما در مراحــل اصلــی کســب مــی 
کنیــد بــر اســاس فاکتورهایــی مثــل 
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امتیــاز اســتایلی کــه کســب کــرده ایــد و مقــدار 
ارب قرمــزی کــه در مرحلــه بــه دســت آورده 
ایــد و ... معیــن مــی شــود و هــر چقــدر درجــه 
تــان بهتــر باشــد، تعــداد ارب هــای قرمــز )واحــد 
پولــی بــازی بــرای ارتقــا و خریــد کــه از شکســت 
دشــمنان بــه دســت مــی آیــد و در طــول مراحــل 
جمــع مــی کنیــد( بیشــتری بــه شــما تعلــق مــی 
ادامــه  آیتــم هــای  از  اســتفاده  تعــداد  گیــرد. 
طــور  همیــن  و  هــا   Gold Orb مثــل  دهنــده 
میــزان آســیب وارد شــده بــه شــخصیت نیــز 
در ایــن درجــه نقــش دارنــد. از اواســط بــازی 
ابتــدا  همــان  کــه  هســتند  مراحــل  از  خیلــی 
بــازی از شــما مــی خواهــد کــه از بیــن ۳ یــا 
ــه  ــرای آن مرحل ۲ شــخصیت اصلــی، یکــی را ب
انتخــاب کنیــد کــه ایــن موضــوع ارزش تکــرار را 
فــوق العــاده بــاال مــی بــرد. ایــن مــورد در کنــار 
بــاز شــدن انــواع مختلــف درجــات ســختی و 
کلــی ارتقاهــا و آیتــم هــای مختلــف کــه مــی 
توانیــد در دفعــات بعــدی بــازی انجــام دهیــد، 
باعــث مــی شــود کــه Devil May Cry 5 تبدیــل 
بــه یکــی از عناویــن بــا بیشــترین ارزش تکــرار 
در نســل هشــتم شــود و بارهــا و بارهــا بــرای 
تکــرار آن انگیــزه داشــته باشــید کــه ایــن یکــی 
اســت  ایــن ســری  از خصوصیــات همیشــگی 
 Heaven or Hell و بــازی در درجــات ســختی
و Hell or Hell و Dante must Die و... هــر 
کــدام قوانیــن و لــذت و ســختی خــاص خــود 

را دارنــد.
از  یکــی   Devil May Cry 5 کلــی   طــور  بــه 
یــک  و  زیبــا  و  رنــگ  و  آب  خــوش  عناویــن 
شــاهکار بصــری در نســل هشــتم بــود و حتــی 
ــا توجــه  حــاال کــه وارد نســل نــه شــده ایــم و ب
بــه ایــن کــه زمــان چندیــن ســاله ای از عرضــه 
نســخه نســل هشــتمی نگذشــته اســت، هنــوز 
 Devil May Cry 5: Special Edition هــم 
ابتــدا  اســت.  نــواز  و چشــم  زیبــا  بــازی  یــک 
بــه ســراغ بحــث هنــری مــی رویــم کــه تفــاوت 
خاصــی بــا نســل قبــل نــدارد و ســپس ســراغ 
تفــاوت فنــی دو نســخه در دو نســل خواهیــم 
 Devil  رفــت. از لحــاظ طراحــی هنــری کــه خــب
بــا  فرقــی    May Cry 5: Special Edition
نســخه اصلــی نــدارد و همچنــان شــاهد یــک 
هســتیم  طراحــی  لحــاظ  از  هنــری  شــاهکار 
کــه بــه معنــای واقعــی عنوانــی زیبــا و شــگفت 
انگیــز را خلــق کــرده انــد و حــاال مشــاهده ایــن 
بارگــذاری  و  زییــا  بســیار  قــدرت  بــا  زیبایــی 
ســریع کنســول هــای نســل جدیــد کلــی لــذت 
بخــش تــر هــم شــده اســت. طراحــی شــخصیت 
ــازی  هــا بســیار عالــی و کامــا شایســته یــک ب
ایــن فرنچایــز و آن چــه طرفــداران از آن انتظــار 
دارنــد انجــام شــده اســت و از شــخصیت هــای 
اصلــی گرفتــه تــا شــیاطین، همگــی بــا دقــت و 
ریزبینــی طراحــی شــده و کیفیــت بــی نظیــری 
و  ورجیــل  هــای  شــخصیت  طراحــی  دارنــد. 
 Lady Trish و  Nico و  V و  Nero و  دانتــه و 
و شــیاطین مختلــف بــه حــدی زیبــا و واقعــی 
و  کــرده  متعجــب  واقعــا  را  شــما  کــه  اســت 
لــذت بــازی کــردن را چندیــن برابــر مــی کنــد. 
در خصــوص کلیــت گرافیکــی بــازی در نســل 
 Devil May Cry 5: Special ــم ــد بگوی نهــم بای
برتــری خیلــی  بــودن  زیباتــر  از نظــر   Edition
خاصــی بــر نســخه نســل هشــت نــدارد بلکــه 

تفــاوت  کــه  اجراســت  و  بارگــذاری  لحــاظ  از 
وحشــتناک دو نســل رقــم مــی خــورد. در واقــع 
ار لحــاظ بصــری بــازی بســیار بســیار راحــت 
تــر و بــا زمــان لــود کمتــر روی کنســول هــای 
نســل جدیــد اجــرا مــی شــود. بــه عنــوان مثــال 
یــک ماموریــت کــه لــود شــدن آن روی پلــی 
استیشــن ۴ حــدود ۲۲ ثانیــه طــول مــی کشــید 
تقریبــا   ۵ استیشــن  پلــی  کنســول  روی  بــر 
در زمــان ۴ تــا ۵ ثانیــه بارگــذاری مــی شــود.  
یعنــی مــی شــود گفــت کنســول هــای نســل 
 Devil May نهــم حــدود ۵ برابــر زودتــر بــازی
Cry 5 را بارگــذاری و اجــرا مــی کننــد. همچنیــن 
بــازی از لحــاظ ثبــات فریــم روی کنســول هــای 
نســل جدیــد بهتــر عمــل مــی کنــد کــه خــب 
طبیعــی هــم هســت. نســخه  اصلــی بــازی در 
نســل هشــتم چــه از لحــاظ گرافیــک فنــی و چــه 
هنــری یــک بــازی فــوق العــاده بــود و حــاال ایــن 
فــوق العــاده بــودن بــه نســل نهــم آمــده اســت 
آن هــم بــا قــدرت و ســرعت اجــرای چنــد برابــر 
بیشــتر و نــرخ فریــم باالتــر کــه واقعــا خــوش 
 Devil May Cry 5: Special آینــد اســت. بــازی
 Ray Tracing از قابلیــت هایــی مثــل Edition
 ۴K و پشــتیبانی از نــرخ فریــم ۶۰ و کیفیــت
بــرای پلــی استیشــن ۵ و ایکــس باکــس ســری 

ایکــس نیــز برخــوردار اســت
نســخه  در  کــه  مــواردی  و  معــدود مشــکات 
نســل هشــتم از لحاظ تکنیکی در بازی شــاهد 
 Devil May Cry 5: Special بودیــم دیگــر در
کــه  عنوانــی  و  ندارنــد  وجــود  اصــا   Edition
بــرای نســل هشــتم از نظــر گرافیکــی بســیار 
برابــری  چنــد  قــدرت  بــا  حــاال  بــود  ســنگین 
کنســول هــای نســل جدیــد مثــل آب خــوردن 
ــاگ  ــچ وجــه شــاهد ب ــه هی اجــرا مــی شــود و ب
یــا افــت فریــم و مــوارد ایــن چنینــی نیســتیم 
کنیــد  مــی  تجربــه  را  بــازی  روان  و  راحــت  و 
یادتــان باشــد در بررســی نســخه  اگــر  چــون 
نســل هشــتم بــازی خدمــت شــما عــرض کــرده 
بــودم کــه »بــه نظــر مــی رســد کیفیــت بصــری 
بــازی انــگار مقــداری زیــادی ســنگین اســت و 
ــازی  ــن ب ــل اجــرای ای فــن دســتگاه مــن در اوای
انــگار مــی خواســت منفجــر شــود. هــر چنــد 
کــه کمــی بعــد و بــا نصــب بــازی و ادامــه آن، 
ایــن موضــوع رفــع شــد ولــی بــاز هــم صــدای 
دســتگاه هنــگام اجــرای ایــن بــازی مقــداری از 
دیگــر عناویــن ایــن نســل بیشــتر اســت و البتــه 
وقتــی کــه کیفیــت گرافیکــی بــازی را ببینیــد 
کامــا ایــن موضــوع برایتــان قابــل درک خواهــد 
 Devil May بــود زیــرا مــی تــوان گفــت انــگار
Cry 5 یــک بــازی بــا اوج گرافیــک نســل هشــتم 
اســت. کیفیــت تکســچرها و بافــت هــا در بــازی 
بــرای عنوانــی در ایــن ســبک بــا دنیایــی فانتــزی 
و تاریــک، فــوق العــاده اســت و بــه واقــع جــای 
تحســین دارد. ایــن کیفیــت بــاالی بصــری بــا 
همــراه  بــازی  در  شــاهکار  نورپــردازی  یــک 
شــده تــا شــاهد عنوانــی باشــیم کــه از لحــاظ 
گرافیــک فنــی یکــی از برتریــن عناویــن نســل 
هشــتم محســوب مــی شــود. نقــش نورپــردازی 
در ایــن عنــوان بــه خاطــر نــوع دنیــای تاریــک 
و فانتــزی آن بســیار بــا اهمیــت اســت  و بــه 
 Devil واقــع بایــد بگویــم نورپــردازی در نســخه
May Cry 5: Special Edition واقعــا بــی نظیــر 
ــوع در طراحــی  اســت. » راســتش از لحــاظ تن

ظاهــری دشــمنان و شــیاطین انتظــارم از ایــن 
بــازی بیشــتر بــود. دقــت کنیــد کــه مــی گویــم 
تنــوع، یعنــی از لحــاظ کیفــی طراحــی هــا عالــی 
نظــر  بــه  کــه  اســت  فقــط کمیــت  و  هســتند 
مشــکل دارد و تنــوع در دشــمنان و شــیاطین 
خیلــی بــاال نیســت. کیفیــت طراحــی دشــمنان 
از  برخــی  واقعــا  و  اســت  عالــی  هــا  بــاس  و 
بــاس فایــت هــا »از نظــر طراحــی«  برتریــن 
را در Devil May Cry 5  شــاهد هســتیم امــا 
خــب اصــا نبایــد آنهــا را بــا بــاس هــای عنوانــی 
مثــل دارک ســولز مقایســه کنیــد )چــه ظاهــری 
و چــه ســختی( زیــرا خیلــی پاییــن تــر هســتند. 
 Devil May Cry 5: Special Edition در واقــع
از نظــر طراحــی بــاس فایــت هــا برتریــن بــازی 
ایــن ســری نیســت و بــدون شــک بــاس هــای 
بودنــد.  بهتــر  عنــوان  ایــن  از  ســوم  نســخه 
برخــاف تنــوع در دشــمنان و شــیاطین، تنــوع 
در مراحــل در بــازی فــوق العــاده باالســت و 
محیــط هــای آن بــا تنــوع بســیار بــاالی خــود 
مــی  نــگاه  راضــی  و  خشــنود  کامــا  را  شــما 
و  جــذاب  و  زیبــا  هــای  محیــط  انــواع  دارنــد. 
متنــوع در بــازی وجــود داشــته کــه همگــی یــک 
تــم تاریــک و ویــران و ســرد دارنــد کــه البتــه 
کامــا طبیعــی اســت و باعــث مــی شــوند تــا 
هرگــز احســاس تکــراری شــدن و کســل کننــده 

شــدن بــازی و مراحــل را نداشــته باشــید.
در نهایــت و بعــد از پرداختــن بــه بخــش هــای 
 Devil May Cry 5: Special  مختلف نسخه ی
Edition اگــر بخواهــم کامــا بــا شــما عزیــزان رو 
راســت باشــم بایــد بگویــم اگــر در نســل هشــت 
ایــن بــازی را داشــته ایــد و تجربــه کــرده ایــد، 
زیــاد تصمیــم خوبــی نیســت کــه بــاز هــم آن را 
در نســل نهــم بخریــد )زیــرا مــی توانیــد ورجیــل 
را هــم بــه صــورت یــک دی ال ســی بخریــد کــه 
حتمــا ایــن کار را بکنیــد زیــرا الزم اســت کــه 
ایــن بــازی را بــا ورجیــل هــم تجربــه کنیــد( ولــی 
خــب اگــر از نظــر مالــی مشــکلی نداریــد و چنــد 
برابــر ســریعتر بارگــذاری شــدن و ثبــات اجــرا 
و مــوارد فنــی برایتــان خیلــی مهــم اســت، مــی 
 Devil May Cry 5: Special نســخه  توانیــد 
Edition را هــم بخریــد. امــا، امــا اگــر در نســل 
هشــتم ایــن بــازی را تجربــه نکــرده ایــد، خــوب 
 Devil May Cry 5: Special کــه  بدانیــد 
Edition هرگــز و هرگــز عنوانــی نیســت کــه بــه 
هیــچ بهانــه ای آن را از دســت بدهیــد. حتــی 
اگــر اصــا ایــن ســری را نمــی شناســید و بــه 
 Devil ،ســبک هــک انــد اســلش عاقــه نداریــد
May Cry 5: Special Edition ا بایــد بخریــد 
و تجربــه کنیــد زیــرا عنوانــی اســت کــه شــما را 
عاشــق ایــن ســبک مــی کنــد و بهتریــن نســخه 
بــرای آشــنایی بــا ایــن ســری اســت. کیفیــت 
Devil May Cry 5 زمانــی کــه در نســل هشــتم 
منتشــر شــد نشــان از آن داشــت کــه کپــکام 
بعــد از موفقیــت رزیدنــت اویــل، راه درســت 
 Devil May Cry فرنچایــز  بــرای  را  و صحیــح 
نیــز پیــدا کــرده اســت و بــا توجــه بــه موفقیــت 
نبــود  از ذهــن  بــازی اصــا بعیــد و دور  ایــن 
 Devil May Cry 5: کــه شــاهد انتشــار نســخه
ــد باشــیم، آن  Special Edition در نســل جدی
هــم وقتــی همــه ی شــرکت ها دارند همین کار 
را مــی کننــد و مخصوصــا بــا وجــود شــخصیت 
ورجیــل کــه کپــکام همیشــه در چنتــه دارد و 
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در جیبــش نگــه مــی دارد تــا یــک ورژن جدیــد 
 Devil Mayرا هــم بــا او عرضــه کنــد. نســخه ی
Cry 5: Special Edition  بدون شــک بزرگترین 
و جــذاب تریــن و باکیفیــت تریــن عنــوان ایــن 
فرنچایــز محبــوب و بــی نظیــر اســت کــه تاکنــون 
خلــق شــده و ایــن بــازی موفــق شــده اســت تــا بــه 
تمامــی انتظــارات طرفــداران پاســخ مثبــت دهــد. 
Devil May Cry 5: Special Edition پــر اســت 
از مبــارزات عالــی و تنــوع بــی نظیــر و فضاســازی 
پــردازی هــای  العــاده و شــخصیت  فــوق  هــای 
عالــی و ارزش تکــرار فــوق العــاده بــاال. مجموعــه 
ای شاهکار و باالنس شده از کلی نکات مثبت 
کــه بــه بهتریــن شــکل یکدیگــر را حمایــت مــی 
ــا بخــش  ــد و هــر کــدام ســبب مــی شــوند ت کنن
دیگــر قدرتمندتــر گــردد و بازیبــاز حداکثــر لــذت 
 Devil May ممکــن را از بــازی کــردن ببــرد. بــازی
واقعــی،  معنــای  بــه   Cry 5: Special Edition
یــک کاس ســاخت بــرای ســازندگان بــازی در 
جهــت خلــق یــک هــک انــد اســلش فــوق العــاده 
عالــی  داســتانی  بــا  جــذاب  و  ســاخت  خــوش 
اســت کــه هــر طرفــدار ایــن ســبک را پــای خــود 
میخکــوب کنــد. عنوانــی کــه واقعــا شایســته هــر 
تحســینی اســت و چــه در نســل هشــتم و چــه 
نهــم ایــن بــازی را تجربــه کنیــد ایــن را کامــا درک 
خواهیــد کــرد کــه بــا یکــی از شــاهکارهای هــک 

انــد اســلش طــرف هســتید.

اضافه شدن ورجیل خودش یک دنیا نکته ی  مثبت است با آن استایل فوق 
العاده و سبک مبارزه ی جذابش،  با وجود این که وارد نسل ۹ شده ایم هنوز  

این بازی فوق العاده زیباست، سرعت اجرا و بارگزاری بازی در نسل ۹ به 
معنای واقعی حدود ۵ برابر شده است، ارزش تکرار فوق العاده باال، طراحی 

عالی مراحل بازی، ثبات بیشتر نرخ فریم و روان تر اجرا شدن بازی در نسخه 
های نسل نهمی کاما مشهود است،  گیم پلی بازی در حد برترین شاهکارهای 

تاریخ این سبک است، داستان عالی با روایتی لذتبخش و شخصیت های 
دوست داشتنی، موسیقی های متال یی نظیر بازی  که مثل همیشه بیشترین 

تناسب را با این سری دارند، کارگردانی عالی و سینمایی بازی واقعا قابل 
تحسین است

تنوع دشمنان بازی در حد دیگر بخش های 
این شاهکار نیست، مانند نسخه اصلی باید 

بگویم قرار دادن ۳ شخصیت  قابل بازی برای 
یک بازی داستانی خطی، مقداری زیاد از حد 
است و مخصوصا تا اواسط بازی هر گاه که 
می خواهید کمی عادت کنید و گرم شوید 

شخصیت بازی عوض می شود و باید بگویم 
V از نظر گیم پلی و مبارزات زیاد به دویل می 

کرای نمی خورد
9

+-
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Release Date 
12 November 2020
Platforms
PlayStation 5
Developer(s) 
Bluepoint Games
Publisher)s(
Sony Interactive 
Entertainment
Genre(s)
Action 
role-playing

سعید آقابابایی

ی  عرضــه  و  نهــم  نســل  آغــاز  بــا 
کنســول پلــی استیشــن ۵، کمپانــی 
النــچ  از  یکــی  عنــوان  بــه  ســونی 
کنســول،  ایــن  اصلــی  هــای  تایتــل 
 Demon’s Souls Remake عنــوان
را بــه صــورت انحصــاری بــرای پلــی 
در  کــه  کــرد  منتشــر   ۵ استیشــن 
واقــع بازســازی کامــل عنــوان اصلــی
Demon’s Souls  اســت کــه توســط 
اســتودیو توانمنــد بلوپوینــت گیمــز 
بلوپوینــت  اســت.  گرفتــه  صــورت 
گیمــز قبــا تبحــر فــوق العــاده اش 
را در ریمیــک کــردن بــازی هــا نشــان 

داده بــود و بــا عنوانــی مثــل شــدو 
کــه  کــرد  ثابــت  کلوســوس  د  او 
اســتودیویی اســت کــه حــرف هــای 
و  دارد  گفتــن  بــرای  زیــادی  خیلــی 
کارش خیلــی درســت اســت. بــرای 
همیــن هــم ســونی بــه عنــوان یــک 
النــچ تایتــل کنســول پلــی استیشــن، 
 Demon›s Souls بــازی  ریمیــک 
کــرد  واگــذار  ســازنده  ایــن  بــه  را 
االنصــاف  و  الحــق  بگویــم  بایــد  و 
کــه ایــن اســتودیو عالــی کار کــرده 
اســت.  بــدون شــک بازســازی یــک 
ایــن  بــدون  میازاکــی  اقــای  عنــوان 

کــه جــادوی خــاص ایــن عناویــن از 
بین نرود، کار بســیار ســختی اســت 
بلوپوینــت  ولــی خــب خوشــبختانه 
گیمــز بــا وجــود ایــن کــه کلیــت بــازی 
را کوبیــده و از اول ســاخته اســت، 
یونیــک  و  خــاص  جــادوی  کامــا 
بــازی  و  میازاکــی  آقــای  عناویــن 
آن  در  را   Demon’s Souls اصلــی 
حفــظ کــرده اســت.  در ایــن مطلــب 
تــا نگاهــی دقیــق بــه  قصــد داریــم 
  Demon’s Souls Remake  عنــوان
کامــل  طــور  بــه  را  آن  و  بیاندازیــم 
بررســی کنیــم. پیشــنهاد مــی کنــم بــا 

Demon’s Souls Remake
یک بازسازی جادویی 
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ــه ی گیمفــا در ادامــه  مجلــه ی گیمفــا در ادامــه همــراه شــوید.با مجل
شــوید. همــراه 

ســرزمینی  در   Demon’s Souls Remake ــازی  ب داســتانی  ــع  وقای
ــام Boletaria رخ مــی دهــد؛ ســرزمین جادوگــران، پادشــاهان،  ــه ن ب
ــا  ــتند و تنه ــرزمین هس ــان س ــیاطین حاکم ــا و دزدان. ش ــوالیه ه ش
ــده  ــده مان ــه زن ــد هســتند ک ــارزان ماهــر و کاربل ــداد محــدودی مب تع
ــازی شــما  ــدای ب ــد. در ابت ــارزه مــی کنن ــر ســر روح مــردگان مب ــد و ب ان
ــد و طمعــی  ــی از King Allant مشــاهده مــی کنی یــک معرفــی کل
ــه  ــواع شــیاطین و بیمــاری آن هــا ب ــای ان ــا پ کــه باعــث مــی شــود ت
مــی  کشــور  مــردم  اتفــاق  ــه  ب ــب  قری ــر  اکث شــود.  ــاز  ب وی  کشــور 
ــی  ــن ســرزمین در تاریکــی و مــه فــرو مــی رود. در حال ــد و ای میرن
ــر ســلطه و هجــوم شــیاطین و هیوالهاســت  ــام ســرزمین زی ــه تم ک
همــه منتظــر قهرمانــی هســتند کــه بیایــد و ایــن ســرزمین را نجــات 
ــا  ــد ی ــا ناپدی ــا ی ــد ام ــی کنن ــاش م ــد و ت ــی این ــده بســیاری م دهــد. ع
ــه  ــای ب ــی کــه یــک ماجراجــوی شــجاع پ ــا زمان کشــته مــی شــوند، ت
ــازی  ــن ماجراجــو کیســت؟ ب ــد ای ــی دانی ــذارد. م ــی گ ــن ســرزمین م ای
ــد  ــود کــه در آن رون ــازی میازاکــی ب ــز ســولز نخســتین ب اصلــی دیمون
ــی  ــد داســتان گوی قصــه گویــی محیطــی را آغــاز کــرد و و در واقــع رون
ــازی آغــاز  محیطــی کــه همیشــه در عناویــن ســولز دیــده ایــم از ایــن ب
ــورد  ــی خ ــم م ــوری رق ــازی ط ــتان ب ــت داس ــد گف ــی بای ــور کل ــد.   ط ش
ــه  ــی از تن ــا حتــی بخــش های کــه بســیاری از شــاخه هــای داســتانی ی
ــد و  ــی کن ــذار م ــه برداشــت شــخصی شــما واگ ــی داســتان را ب ی اصل
ــرود و  ــف ب ــن راه مختل ــه چندی ــد ب ــن ذهــن شماســت کــه مــی توان ای
ــد.  ــرای خــود ایجــاد کن ــا ب تئــوری هایــی را از دل ایــن قصــه و ایــن دنی
ــا  ــازی و حــرف زدن ب ــد داســتان، شــخصیت هــای مختلــف ب در رون
ــه  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــردن ه ــی ب ــتان و پ ــت داس ــی روای ــد اصل ــا کلی آنه
ــن  ــا چندی ــازی ب ــول ب ــود. در ط ــی ش ــوب م ــازی محس ــای ب ــع دنی وقای
ــخصیتی  ــدام ش ــر ک ــه ه ــرد ک ــد ک ــدار خواهی ــف دی ــخصیت مختل ش
ــای  ــد کــه حقایقــی از دنی ــی ســنگین دارن ــوگ های ــا دیال ــده ب پیچی
ــا روشــی خــاص و مرمــوز و  ــرای شــما آشــکار مــی کننــد امــا ب ــازی را ب ب

ــتان. ــت داس ــود روای ــل خ ــا مث ــتقیم، دقیق ــر مس غی
ــن  ــازی اصلــی در ای ــی ب ــم پل ــاده کــردن جــادوی گی ــه نظــر مــن پی ب
ــوده اســت کــه  ــن چالشــی ب نســخه ی بازســازی شــده ســخت تری
ــاده کــردن حــس و حــال  ــوده انــد و درســت پی ــرو ب ــا آن روب ســازندگان ب
ــارزات و ... کار هــر ســازنده  ــازی هــای آقــای میازاکــی در نبردهــا و مب ب
ــه  ــوری اســت ک ــا ط ــی Demon’s Souls Remake دقیق ای نیســت ول
ــد آقــای میازاکــی اســت و کامــا همــان  ــازی جدی مــی توانیــم بگویــم ب
ــه  ــک ب ــخه ی ریمی ــازندگان نس ــود دارد. س ــی خ ــم پل ــادو را در گی ج
ــازی حفــظ کــرده انــد و همــان باالنــس  خوبــی تعــادل را در گیــم پلــی ب
ــازی هــای آقــای میازاکــی را در نســخه ی ریمیــک شــاهد  همیشــگی ب
 Demon’s Souls ــاس فایــت هــای دشــوار هســتیم. در نبردهــا و ب
Remake غلــت زدن، جاخالــی دادن، دفــاع کــردن، زد کــردن حمــات، 
و  هســتند  ــی  حیات موفقیــت  ــرای  ب همگــی  و...  زدن  ــه  حمل ضــد 
ــه شــما  ــارزات هــم ب ــن مب ــی در آســان تری ــازی حت ــه ب ــد ک ــد بدانی بای
ــه  ــر پای ــازی کامــا ب ــارزات ب ــادی نمــی دهــد. مب فرصــت اشــتباه زی
ــر  ــه فک ــن ک ــتند و ای ــما هس ــای ش ــارت ه ــت و مه ــا و دق ــت ه قابلی
ــا فشــردن دکمــه هــا و ... دشــمنان را شکســت  ــد ب ــد مــی توان کنی
ــازی  ــا حتــی چنــد دقیقــه هــم نتوانیــد در ب دهیــد، باعــث مــی شــود ت
ــد  ــع خواهن ــع و قم ــن دشــمنان شــما را قل ــد و ســاده تری ــش بروی پی
ــد  ــن ح ــارزاتDemon’s Souls Remake در باالتری ــرد. سیســتم مب ک
ــه قــدری عالــی، تاکتیکــی  ممکــن از باالنــس و جذابیــت قــرار دارد و ب
ــر دقــت و مهــارت شــما تنظیــم شــده اســت کــه بــه معنــای  و مبتنــی ب
ــد. همچنیــن انجــام فعالیــت  ــذت مــی بری ــازی کــردن ل واقعــی از ب
ــر دوال  ــر روی کنترل ــن شــکل ب ــه بهتری ــازی ب هــای مختلــف در ب
ــازی راحــت هســتید.  ــرل ب ــا کنت ــا ب ــد و کام ــم شــده ان ســنس تنظی
در Demon’s Souls Remake محــل اصلــی اقامــت شــما و جایــی کــه 
ــن  ــام Nexus. ای ــه ن ــت ب ــه ای اس ــد منطق ــی کنی ــاز م کار را از آن آغ

منطقــه یــک دنیــای امــن و نقطــه اتصــال بیــن دنیاهــای دیگــر اســت 
ــد  ــی کنن ــتراحت م ــت و اس ــا اقام ــا در آنج ــه ه ــات یافت و ارواح و نج
ــال هــای مختلــف موجــود در ایــن منظقــه بــه ســایر  ــا از طریــق پورت ت
ــی  ــازی اصل ــن کــه خــود ب ــا ای ــد. ب بخــش هــای Boletaria ســفر کنن
اســت، ســازندگان  آیتــم هــای مختلــف  و  زره  و  از ســاح  ــی  دریای
ــر و  ــازی را مقــداری هــم جدیدت ــرای آن کــه ب نســخه ی ریمیــک ب
ــزات اضافــی  ــر کــرده باشــند تعــدادی ســاح و زره و تجهی ــوع ت متن
ــا  ــی ب ــبختانه همگ ــه خوش ــد ک ــرده ان ــه ک ــخه اضاف ــن نس ــم در ای ه
ــازی، هیــچ کــدام  دقــت طراحــی شــده انــد و مثــل دیگــر ســاح هــای ب

ــد. ــی زنن ــه هــم نم ــی را ب ــم پل ــادل گی تع



اضافــی هــم در ایــن نســخه اضافــه 
کــرده انــد کــه خوشــبختانه همگــی بــا 
دقــت طراحــی شــده انــد و مثــل دیگــر 
ســاح هــای بــازی، هیــچ کــدام تعادل 
زننــد.  نمــی  هــم  بــه  را  پلــی  گیــم 
ســری  هــای  بــازی  تمــام  ســنت  بــه 
ســولز و آقــای میازاکــی زمانــی کــه در 
کشــته   Demon’s Souls Remake
مــی شــوید ارواحــی کــه تــا آن لحظــه 
محــل  همــان  در  ایــد  کــرده  جمــع 
مــردن شــما باقــی مــی ماننــد. ســپس 
بــازی ذخیــره مــی شــود و شــما کامــا 
بــه اول مرحلــه بــاز مــی گردیــد. فکــر 
نکنیــد کــه صفحــه ذخیــره ای در کار 
ــره  ــل ذخی ــا یــک فای اســت؛ شــما تنه
داریــد کــه همــان فایــل مــدام بــا هــر 
اتفــاق بــازی مجــددا overwrite مــی 
شــود و نمــی توانیــد مثــا بازگردیــد و 
دوبــاره یــک قســمت را امتحــان کنیــد. 
تمام دشــمنان و شــیاطینی که در آن 
ــه محــل  ــاره ب ــد دوب ــه کشــته ای مرحل
خــود بــاز مــی گردنــد؛ تمامــی تیرهــای 
و   crossbow هــای گلولــه  و  کمــان 
اســتفاده  کــه  ســامتی  هــای  آیتــم 
قســمت  آن  بــه  تــا  بودیــد  کــرده 
مرحلــه برســید دیگــر رفتــه انــد و بــاز 
نمــی گردنــد و زره شــما نیــز فرســوده 
شــده اســت و نیــاز بــه تعمیــر دارد. 
راه  در  اگــر  کــه  دانیــد  مــی  حتمــا 
رســیدن دوبــاره بــه روح هایتــان در 
محــل مــردن کشــته شــوید بایــد بــرای 
همیشــه بــا آنهــا کــه بــا زحمــت جمــع 
کــرده ایــد خداحافظــی تلخــی داشــته 
باشــید و چــه بدتــر کــه مقــدار زیــادی 
هــم باشــند و مثــا ناگهــان مــی بینیــد 
بــا یــک اشــتباه، تمــام روح هایــی کــه 
در ۲ ســاعت مبــارزه مرگبــار و نفــس 
ایــد  کــرده  جمــع  شــیاطین  بــا  گیــر 
در یــک چشــم بــه هــم زدن بــه فنــا 
رفتــه انــد. ایــن مشــکل خیلــی بزرگــی 
هــا  روح   ،Boletaria در  زیــرا  اســت 
هــم امتیــاز تجربــه شــما هســتند و 

هــم پــول رایــج بــرای خریــد، یعنــی 
هســتند.  چیــز  همــه  حقیقــت  در 
 Demon’s Souls در واقــع شــما در
بــرای  تنهــا  هــا  روح  از   Remake
اســتفاده  خــود  شــخصیت  ارتقــای 
نمــی کنیــد و همــان طــور کــه قبــل 
تــر گفتــه شــد بــرای خریــد انــواع و 
ســامتی  محلــول  و  ســاح  اقســام 
خــود  هــای  ســاح  و  زره  تعمیــر  و 
از  نیــز از همیــن روح هــا کــه   ... و 
مــی  دســت  بــه  دشــمنان  کشــتن 
آوریــد اســتفاده مــی شــود و در واقــع 
همــه   Demon›s Souls در  روح 
چیــز اســت. از روحــی کــه بــه دســت 
اســتفاده  کاری  چــه  بــرای  آوریــد 
مــی کنیــد؟ المــان خــط ســامتی را 
افزایــش مــی دهیــد؟ قــدرت خــود را 
زیــاد مــی کنیــد؟ زره و ســاح خــود را 
تعمیــر مــی کنیــد؟ تعــدادی محلــول 
یــم شمشــیر  مــی خریــد؟  ســامتی 
یــا نیــزه قدرتمنــد مــی خریــد؟ همــه 
ــا روح انجــام مــی شــوند و  ایــن هــا ب
بنابرایــن هــر کــدام را کــه بخواهیــد 
تمــام  دقــت  بــا  بایــد  دهیــد  انجــام 
انتخــاب کنیــد زیــرا تــک تــک ایــن روح 
هــا را زمانــی کــه بــا خــود حمــل کنیــد 
در خطــر ایــن قــرار دارنــد کــه بــرای 
از  حــس  برونــد.  بیــن  از  همیشــه 
دســت رفتــن کلــی روح کــه بــا زحمــت 
و مشــقت فــراوان از دشــمنان مرگبــار 
بــازی جمــع کــرده ایــد در یــک لحظــه، 
حســی بســیار ناامیــد کننــده اســت 
و خشــم شــما را بــر مــی انگیــزد بــه 
حــدی کــه میخواهیــد کنترلــر را پرتاب 
کنیــد و فریــاد بزنیــد مخصوصــا وقتــی 
و  باشــد  بــاال  هــا  روح  تعــداد  کــه 
کــه  خــورد  خواهیــد  حســرت  مــدام 
ــر آن هــا را خــرج نکــردم و  چــرا زودت
ــا خــود مــی گوییــد ایــن تعــداد روح  ب
برابــر بــا مثــا ۴ لــول بــود و ایــن گونــه 

مــدام اعصابتــان خــرد مــی شــود. 
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ایــن  تــا  کــرده  بــازی تجربــه  را در درون  ایــن حــس  بایــد فقــط 
ــد. بعــد از  ــا تمــام وجــود لمــس کنی ــم را کامــا ب مــواردی کــه گفت
مــرگ و بــدون روح نمــی توانیــد آیتــم ســامتی بخریــد تــا دوبــاره بــا 
خیــال راحــت تــر پیشــروی کنیــد، نمــی توانیــد زره خــود را تعمیــر 
نماییــد و همچنیــن از همــه مهــم تــر نمــی توانیــد شــخصیت خــود 
را ارتقــا دهیــد و لــول بزنیــد. تنهــا کاری کــه مــی توانیــد بکنیــد 
ایــن اســت کــه دوبــاره پــای بــه میــدان نبــرد بگذاریــد امــا ایــن بــار 
بــا اســترس بیشــتر و همچنیــن دقــت بســیار زیادتــر از دفعــه 
قبلــی کــه همیــن موضــوع باعــث مــی شــود تــا شــما هــر بــار دانــش 
بیشــتری از محیــط و دنیــای بــازی و تاکتیــک مبــارزه دشــمنان و 
الگــوی حمــات آن هــا و ... بــه دســت آوریــد کــه در دراز مــدت 
بــرگ برنــده شــما در بــازی خواهــد شــد و همیــن آموختــن هــا اصــل 
ذات بــازی اســت. Demon’s Souls Remake در واقــع کاری مــی 
کنــد کــه شــما از مــرگ درس بگیریــد و هــر بــار کــه کشــته مــی 
شــوید گویــی کــه تجربــه ای بــه شــما اضافــه مــی شــود و دفعــه بعــد 
بــا دقــت بیشــری پیــش مــی رویــد کــه بــه عقیــده مــن ایــن هــدف 
کل گیــم پلــی بــازی اســت. کاس شــخصیت شــما، نحــوه ارتقــا 
دادن وی و المــان هایــی کــه بــرای ارتقــا انتخــاب مــی کنیــد، ســاح 
هایــی کــه آپگریــد و یــا خریــداری مــی کنیــد، همــه و همــه کامــا بــر 
روی اســتابل و نحــوه مبــارزات شــما تاثیــر گذارنــد و باعــث افــزودن 
ــازی مــی شــوند.  همچنیــن  ــارزات ب ــه مب عمــق بســیار بیشــتری ب
لــذت بــازی کــردن شــما را نیــز بســیار افزایــش مــی دهنــد و از آن 
مهــم تــر ایــن کــه بــه طــرز قابــل توجهــی ارزش تکــرار بــازی را بــاال 
مــی برنــد. کاس هــای بــازی هــر نــوع و ســبکی از بــازی را کــه بــه 
آن عاقمنــد باشــید پوشــش مــی دهنــد و تمامــی کاس هایــی 
کــه در بــازی هــای مختلــف نقــش آفرینــی فانتــزی وجــود دارنــد، 
در ایــن عنــوان بــه صــورت کامــل و حتــی بیشــتر وجــود دارنــد 
تــا کامــا بتوانیــد کاســی را مطابــق ســلیقه و ســبک بازییتــان 
انتخــاب کنیــد. هــر کاس مزایــا و معایــب خــود و ســت زره و 
ســاح هــای مخصــوص بــه خــود را داراســت و المــان هــای مختلــف 
شــخصیتی وی نیــز بــا بقیــه کاس هــا متفــاوت اســت مثــا مبــارز 
از قــدرت بیشــتری برخــوردار اســت، شــوالیه اســتقامت بیشــتری 
از  از چابکــی بیشــتری بهــره منــد اســت و جادوگــر  دارد و دزد 
قــدرت ایمــان بیشــتری برخــوردار اســت. ایــن مــوارد مــی تواننــد 
ــد  ــا مــی توانی ــد و مث ــا خــرج کــردن روح هــا ارتقــا یابن ــازی ب در ب
کاس مبــارز را انتخــاب کنیــد امــا طــی ارتقــای شــخصیت وی، 
المــان ایمــان او را بــاال ببریــد تــا دارای قــدرت جادویــی خوبــی نیــز 
شــود البتــه بهتــر اســت کــه وقتــی کــه یــک کاس را انتخــاب مــی 
کنیــد، ارتقاهــای آن را نیــز در راســتای آن کاس انجــام دهیــد تــا 
مقــداری وقــت و امتیــاز را هــدر نــداده باشــید و مجبــور شــوید مثــا 
جادوگــر را تبدیــل بــه مبــارز کنیــد. درجــه ی ســختی بــازی در ایــن 
نســخه ریمیــک همچنــان بســیار باالســت و بــازی بســیار دشــواری 
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از  بســیاری  البتــه  هســتیم.  طــرف 
مــواردی کــه باعــث ســختی نســخه 
بــه  مربــوط  شــدند  مــی  اصلــی  ی 
گرافیــک فنــی و کنتــرل شــخصیت 
و برخــی بــاگ هــا بودنــد کــه کار را 
ســخت  شــما  بــرای  برابــر  چندیــن 
تــر مــی کردنــد ولــی حــاال دیگــر بــا 
و  رفتــه  شســته  کامــا  بــازی  یــک 
کــه  روبــرو هســتیم  پولیــش شــده 
درســت اســت هنــور خیلــی  ســخت 
اســت ولــی دیگــر آن ســختی گاهــا 
را  اصلــی  ورژن  ی  ناجوانمردانــه 
بگویــم  بایــد  کلــی  بــه طــور  نــدارد. 
روان  خوبــی  بــه  بــازی  ســازندگان 
بــودن و تاکتیکــی بــودن نبردهــا در 
عناویــن آقــای میازاکــی را در دیمونــز 
 Demon’s ســولز بــه روز کــرده انــد و
Souls Remake در زمینــه تاکتیــک 
هــا، مهــارت هــا، آیتــم هــای مخفــی 
و المــان هــا و مکانیــک هــای نقــش 
مــی  عمــل  عمیــق  بســیار  آفرینــی 
کنــد. بــازی بــه بهتریــن و هنرمندانــه 
تریــن شــکل ممکــن شــما را در یــک 
فضــای تاریــک و اســترس زا قــرار مــی 
دهــد کــه دشــواری بســیار زیــاد بــازی 
ســبب مــی شــود کــه ایــن اســترس 
را  شــما  و  یابــد  بــروز  نیــز  بیشــتر 
بیشــتر بــه چالــش بکشــد ولــی در 
پیشــروی  از  لذتــی  چنــان  عــوض 
مــی  حاصــل  شــما  بــرای  بــازی  در 
شــود کــه حــس میکنیــد اعتمــاد بــه 
اســت.  شــده  برابــر  چنــد  نفســتان 
بــازی بــه همــان انــدازه کــه چالــش 
اســت،  کننــده  مجــازات  و  برانگیــز 
بــه  و  نیــز هســت  دهنــده  پــاداش 
هــا  پــاداش  ایــن  کســب  قــدری 
کــه  اســت  جــذاب  و  بخــش  لــذت 
مــی توانیــد ســختی هــا را بــه شــوق 

دریافــت پــاداش تحمــل کنیــد. بــازی 
در خیلــی مواقــع کامــا هــم بــدون 
رحــم و مــروت نیســت و مثــا برخــی 
غیــر  حــد  بــه  واقعــا  هــا  بــاس  از 
کــه  زیــرا  نیســتند  ســخت  ممکنــی 
ــی نهایــت  ــا ب ــه آنه مســیر رســیدن ب
ســاح  همچنیــن  و  اســت  مرگبــار 
هــا و شمشــیرهای بــی نظیــر و فــوق 
العــاده قدرتمنــدی را نیــز مــی توانیــد 
یافتــه و در اختیــار بگیریــد. از نظــر 
بایــد گفــت  و ســاندنرک  موســیقی 
نظیــر  بــی  عنوانــی  شــاهد  واقعــا 
ســاندترک  قطعــات  در  هســتیم. 
بــازی شــاهد موســیقی هایــی کامــا 
ــا حــال و هــوای غمنــاک  هماهنــگ ب
و تاریــک بــازی هســتیم و مثــا تــم 
عمگینــی کــه در پــس زمینــه منطقــه 
Nexus پخــش مــی شــود تــا همیشــه 
در یــاد شــما خواهــد مانــد و کامــا به 
شــما حــس تنهایــی و غــم را القــا مــی 
 Demon’s عنــوان  همچنیــن  کنــد. 
Souls Remake از کیفیــت بســیار 
باالیــی در صداگــذاری هــای محیطــی 
و شــخصیت هــا برخــوردار اســت. از 
صــدای ضربــه شمشــیرها و تبــر و ... 
گرفتــه تــا تعــره هیوالهــا و دشــمنان 
هماهنــگ  و  عالــی  کامــا  همگــی 
بــازی حــس و حــال بــازی هســتند و 
همینطــور شــخصیت هایــی کــه در 
بــازی بــا آنهــا صحبــت مــی کنیــد و 
صــدای آن هــا را مــی شــنوید بســیار 
عجیــب  کامــا  حســی  بــا  و  عالــی 
و مرمــوز بــه ماننــد خــود بــازی، بــا 
شــما صحبــت مــی کننــد و شــما را از 
وقایــع حــال و گذشــته ایــن ســرزمین 
آگاه مــی کننــد. ســازندگان بــازی بــا 
دقــت کامــل روی صداگــذاری هــای 
قدیمــی بــازی کــرده انــد و صداهــای 
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بــازی را بــه روز کــرده انــد به طوری 
و  صداهــا  ی  ریشــه  نظــر  از  کــه 
صداگــذاری و صداهــای محیطــی، 
نســخه ی ریمیــک کامــا بــه بــازی 
ــن واقعــا  ــادار باشــد و ای ــی وف اصل

قابــل تحســین اســت.
گفــت  بایــد  گرافیکــی  نظــر  از 
ســازندگان در طراحــی و بازســازی 
نظیــر  بــی  مناطــق  و  هــا  محیــط 
و  انــد  کــرده  عمــل  عالــی  بــازی 
و  مخــوف  هــای  محیــط  دیــدن 
بــی نظیــر بــازی کــه کلــی بــا آنهــا 
خاطــره داریــم بــا گرافیــک روز دنیــا 
بســیار لذتبخــش اســت و نشــان 
مــی دهــد کــه میازاکــی از همــان 
طراحــی  زمینــه  در  بــازی  اولیــن 
کــرده  مــی  خلــق  شــاهکار  هــا 
اســت کــه ایــن موضــوع در مــورد 
ظراحــی هنــری دشــمنان و بــاس 
هــا نیــز کامــا صــادق اســت و ایــن 
بازســازی  گرافیــک  بــا  موجــودات 
و  تــر  مخــوف  برابــر  چنــد  شــده 
مــی  نظــر  بــه  تــر  انگیــز  شــگفت 
طراحــی  در  جزییــات  و  رســند 
آنهــا اصــا قابــل مقایســه بــا بــازی 
اصلــی نیســت. بــه طــور کلــی بایــد 
بگویــم ســازندگان از نظــر بازســازی 
بــی  واقعــا  اصلــی  بــازی  بصــری 
نقــص و معرکــه کار کــرده انــد و 
هــم   Demon’s Souls Remake
شــاهکار  یــک  اصلــی  بــازی  مثــل 
یــک  و  هنــری  طراحــی  نظــر  از 
دســتاورد موفــق از نظــر گرافیــک 
جزییــات  بــه  توجــه  اســت.  فنــی 
در ایــن نســخه بســیار باالتــر رفتــه 
اســت و دنیــای بــازی اثــر پذیــر تــر 
شــده اســت. تمامــی محیــط هــای 
 Valley of Defilement از  بــازی 
 the Tower of Latria تــا  گرفتــه 
و  انگیــز  غــم  بســیار  فضــای 
افســرده کننــده ای دارنــد کــه بــه 
بهتریــن شــکل در بــازی اســتفاده 
اتمســفر  ایــن  و  اســت  شــده 
موســیقی  بــا  تاریــک،  و  غمنــاک 
متــن ظریــف و فــوق العــاده زیبــای 
ــد. اگــر  ــازی افزایــش نیــز مــی یاب ب
چــه مناطــق بــازی بســیار وســیع و 
غــول پیکــر و کامــا آزاد نیســتند 
خطــی  ماننــد  احساســی  )بــازی 
پــر  منطقــه  هــر  امــا  دارد(  بــودن 
محتویــات  و  جزییــات  از  اســت 
انســان هــای  زیــاد ماننــد  بســیار 
بناهــای  حیوانــات،  الشــه  مــرده، 
خــراب شــده، آتــش، چــاه هــای بــی 

انتهــا، راه هــای مخفــی، اژدهایــان 
و شــیاطین و البتــه انــواع و اقســام 
مرگبــار  هیوالهــای  و  دشــمنان 
شــما  خــون  بــه  کــه  رحــم  بــی  و 
روح  بــه  بگوییــم  اســت  بهتــر  یــا 
شــما تشــنه انــد. بخــش ســاخت 
شــخصیت از نظــر بصــری و اضافــه 
شــدن جزییــات و واقعــی تــر شــدن 
آســمان  تــا  زمیــن  از  هــا  چهــره 
نســبت بــه بــازی اصلــی فــرق کــرده 
 Demon’s Souls اســت. شــما در
Remake کنتــرل یــک شــخصیت 
کامــا قابــل شــخصی ســازی شــدن 
را بــه دســت مــی گیریــد. در ابتــدا 
وی  ظاهــری  مشــخصات  و  نــام 
کــه میخواهیــد  بــه هــر شــکل  را 
تعییــن مــی کنیــد و ســپس بایــد 
از لیســت کاس هــای بــازی کــه 
اصلــی  بــازی  هــای  همــان کاس 
ندارنــد  تغییــری  هســتند و هیــچ 
کاس مــورد نظــر خــود را انتخــاب 
کنیــد کــه در ایــن مــورد در بخــش 
توضیــح  پلــی خدمــت شــما  گیــم 
عالــی  بســیار  نورپــردازی  دادم. 
بلوپوینــت  و  اســت  شــده  انجــام 
گیمــز بــه خوبــی از عهــده ی ایــن 
شــاهد  و  اســت  آمــده  بــر  مهــم 
کیفیــت نورپــردازی باالیی هســتیم 
کــه طراحــی هــای هنــری شــاهکار 
جلــوه  بیشــتر  چندبرابــر  را  بــازی 
کــه  اســت  درســت  بخشــد.  مــی 
تاریکــی  بــازی هنــوز هــم محیــط 
و ترســناکی دارد ولــی نســبت بــه 
روشــن  هــا  محیــط  اصلــی  بــازی 
اطــراف  بهتــر  و  اســت  شــده  تــر 
را مــی بینیــد. مــواردی مثــل بــاگ 
هــای عجیــب اصــا در ایــن بــازی 
ــازی از نظــر فنــی  ــدارد و ب وجــود ن

ــه شــده اســت  بســیار بســیار بهین
کــه  نــدارد  فنــی  مشــکل  هیــچ  و 
کیفیــت  کنــد.  اذیتتــان  بخواهــد 
تکســچرها بســیار بــاال رفتــه اســت 
ــازی خــوش  و کامــا مطابــق یــک ب
اســت.  شــده  دنیــا  روز  گرافیــک 
نــرخ فریــم بــازی هــم کامــا ثایــت 
ــی افــت  اســت و هرگــز شــاهد حت
در  مقطعــی  و  ریــز  هــای  فریــن 
صحنــه هایــی بــا باالتریــن افکــت 
توجــه  بــا  کــه  نیســتید  هــم  هــا 
پلــی  قدرتمنــد  افــزار  ســخت  بــه 
استیشــن ۵ دیگــر در نســل نهــم 
کمتــر انتظــار چنیــن مشــکاتی را 
 Demon’s از بــازی هــا داریــم. در
Souls Remake کل بــازی از نظــر 
تمــام  و  اســت  شــده  نــو  بصــری 
انیمیشــن هــا بــه روز شــده انــد و 
اتفاقــا بازســازی انیمیشــن هــا روی 
گیــم پلــی هــم تاثیــر گــذار بــوده، 
از  بســیاری  دالیــل  از  یکــی  زیــرا 
مــرگ هــا در نســخه ی اصلــی بــه 
ولــی  بــود  هــا  انیمیشــن  خاطــر 
بــی  بســیار  هــا  انیمیشــن  حــاال 
پولیــش  و  تمیــز  و  تــر  و  نقــص 
ــود انیمیشــن  شــده هســتند و بهب
هــای ضربــه زدن و جاخالــی دادن 
و ... باعــث شــده اســت تــا خیلــی 
مبــارزات  بــه  بیشــتری  تســلط 
داشــته باشــید کــه همیــن موضــوع 
یکــی از دالیلــی اســت کــه درجــه 
ســختی بــازی نســبت بــه عنــوان 
اصلــی مقــداری کمتــر شــده اســت 
ــرا  ــه طبیعــی هــم هســت زی و البت
نمــی توانســتند همــان انیمیشــن 
ــازی اصلــی را  ــد ب ــه و کن هــای کهن
در ایــن عنــوان هــم قــرار دهنــد.
                                                                                                 

در نهایــت و بعــد از پرداختــن بــه 
بــازی  ایــن  بخــش هــای مختلــف 
کنــم  عــرض  شــما  خدمــت  بایــد 
 Demon’s Souls Remake کــه 
جــزو  بایــد  کــه  اســت  شــاهکاری 
اولیــن بــازی هایتــان در نســل نهــم 
باشــد و یکــی از دالیــل مهــم خریــد 
ســولز  بــرای   ۵ استیشــن  پلــی 
دوســتان. شــما اصــا و ابــدا نبایــد 
ایــن شــاهکار را از دســت بدهیــد، 
مــی  هــم  چالــش  اگــر  البتــه 
 Demon’s خواهیــد. خوشــبختانه
جــادوی  همــان   Souls Remake
در  را  اصلــی  عنــوان  آور  اعتیــاد 
خــود دارد. همچنیــن همــان درجــه 
کنــار کیفیــت  بــاال در  ی ســختی 
ســختی  درجــه  محتــوا.  عالــی 
مرگبــاری کــه بــا ایــن کــه بــازی را 
بهشــت  کنــد،  مــی  جهنــم  مثــل 
عنــوان  شــود.  مــی  بازیبــازان  مــا 
یــک   Demon’s Souls Remake
عنــوان بــدون نقــص اســت و همان 
یکــی دو ایــراد فنــی و انیمیشــنی 
کــه در بــازی اصلــی ایــراد بودنــد 
حــاال تبدیــل بــه نقطــه ی قــوت هــم 
 Demon’s واقــع  در  و  انــد  شــده 
Souls Remake در نــوع خــودش 
یــک بــازی پرفکــت و بــدون هیــچ 
لذتبخــش  بســیار  اســت.  ایــرادی 
اســت کــه میبینیــم ایــن بازســازی 
خــودش  شــاهکار،  بــازی  یــک  از 
شــده  عالــی  شــاهکار  یــک  هــم 
اســت کــه کامــا توانســته ارزش 
حفــظ  را  اصلــی  بــازی  اصالــت  و 
نمایــد. ایــن کار واقعــا ســخت بــود 
ولــی بلوپوینــت گیمــز بــه خوبــی از 
اســت.  برآمــده  آن  پــس 

مهم ترین و ارزشمندترین نکته ی مثبت وفاداری کامل به بازی اصلی و پیاده 
کردن صحیح حس و حال نبردهای بازی اصلی و بازی های آقای میازاکی با وجود 
دوباره سازی تمام انیمیشن هاست که کار هر سازنده ای نیست، بهبود بی نظیر 

گرافیکی که این عنوان را تبدیل به یک بازی شایسته برای ابتدای نسل نهم می 
کند، اضافه شدن جزییات بسیار ریز به بازی که دقت در آنها واقعا شما را به 
تحسین وا می دارد، انیمیشن های جدید و بسیار عالی که همه چیز را واقعی 

تر کرده است، گیم پلی شاهکار که با وجود بازسازی کامل تمام بخش ها، هنوز 
دقیقا یک بازی آقای میازاکی و عاشقان نسخه ی اصلی است

ندارد
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نســل  یــک  هشــتم  نســل 
هــای  بــازی  نظــر  از  جــذاب 
ویدئویــی بــود و بــا ایــن کــه 
تعــداد ریمســترها و ریمیــک 
بســیار  نســل  ایــن  در  هــا 
موضــوع  ایــن  و  بــود  زیــاد 
بــه نســل نهــم هــم کشــیده 
شــده، ولــی عناویــن شــاهکار 
در  هــم  ای  العــاده  فــوق 
نســل هشــتم منتســر شــدن 
داریــم  قصــد  امــروز  کــه 
ایــن  بررتریــن  بــه  نگاهــی 
بــازی هــا داشــته باشــیم و ۱۰ 
عنــوان برتــر نســل هشــتم را 
بــرای شــما عزیــزان معرفــی 
بــا مجلــه  کنیــم.  بررســی  و 
ایــن  ادامــه ی  ی گیمفــا در 

شــوید. همــراه  مطلــب 

۱۰ شاهکار به یادماندنی
نگاهی به ۱۰ بازی برتر نسل هشتم بازی های ویدئویی
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Dragon Age: Inquisition
 Dragon ــازی موفقیتــی کــه ب
ســال  در   Age: Origins
۲۰۰۹ کســب کــرد، بــرای یــک فرنچایز 
جدیــد بســیار شــگفت انگیز بــود و بــه 
همیــن دلیــل انتظــارات از نســخه ی 
رفــت،  بــاال  بســیار  ســری  ایــن  دوم 
از  بــازی ضعیف تــر  یــک  شــاهد  امــا 
عنــوان اول بودیــم.  بعــد از نســخه 
 Dragon Age: بــه  نوبــت  دوم، 
Inquisition رســید کــه خوشــبختانه 
توانســت ایــن ســری را دوبــاره احیــا 

کنــد و اوضــاع حتــی از چیــزی کــه در 
حالــت خوش بینانــه فکــر می کردیــم 
هــم بهتــر پیــش رفــت. در حقیقــت 
 Dragon Age ســاخت  بــا   Bioware
Inquisition  بــاز هــم ثابــت کــرد کــه 
 RPG اســتاد ســاختن عناویــن ســبک
اســت. البتــه بــازی دارای برخــی نقــاط 
برابــر  در  آنهــا  امــا  بــود  نیــز  ضعــف 
پهنــاور  دنیــای  زیبایــی   و  عظمــت 
نیــز  حســاب  بــه  حتــی  عنــوان  ایــن 
نمــی آینــد. آزادی عمــل فوق العــاده، 
تصمیمــات حیاتــی، مبــارزات جــذاب، 

شخصی ســازی تــا ریزتریــن جزییــات، 
ــوع محیطــی  ــا، تن ــای بــزرگ و زیب دنی
عالــی و مبــارزات لدتبخــش، باعــث 
  Dragon Age: Inquisition شــدند تــا
ــازی ســال ۲۰۱۴ را هــم از آن  لقــب ب
یــاد  از آن  خــودش کند.آثــار هنــری 

خواهیــد کــرد.

 The Legend of Zelda:  
Breath of the Wild

لیســتی  هــر  در  و  همیشــه 
از برتریــن هــای دنیــای بــازی 
 The Legend of Zelda اســم ســری
هــم بــه چشــم مــی خــورد  و بــا وجــود 
انتشــار تعــداد بســیار زیــادی بــازی 
از ایــن ســری، نینتنــدو همــواره یــک 
فــوق  و  بــاال  ســطح کیفیــت بســیار 
العــاده را بــرای ایــن فرنچایــز حفــظ 
 The Legend کــرده اســت. عنــوان 
 of Zelda: Breath of the Wild

نبــود  مســتثنی  قائــده  ایــن  از  هــم 
بــازی  توانســت در مراســم  و حتــی 
ســال ۲۰۱۷بــه عنــوان برتریــن عنــوان 
ســال انتخــاب شــود و متــای رویایــی 
داد.  اختصــاص  خــودش  بــه  را   ۹۷
 The Legend of Zelda: گیم پلــی 
Breath of the Wild مثــل همیشــه 
زلــدا فوق العــاده  در ســری عناویــن 
هــم  داســتان  آن،  کنــار  در  و  بــود 
گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای 
کــه  لذت بخشــی  گیم پلــی  داشــت. 
در ترکیــب بــا شــخصیت هایی بســیار 

دوست داشــتنی و داســتانی جــذاب 
بــه ســبک قصه هــای پریــان، توانســت 
و  بازی بــازان  دل  در  را  خــود  جــای 
منتقدیــن بــاز کنــد و بــه عنــوان یکــی 
از برتریــن بــازی هــای نســل هشــتم 

شــناخته شــود.

 Uncharted 4: A Thief›s 
End

 Uncharted 4: A Thief›s
End  عنوانــی بــود کــه اســتانداردهای 
ســبک  طــور  همیــن  و  ســری  ایــن 
انتشــارش  بــا  را  ماجرایــی  اکشــن 
باالتــر بــرد و بــا تغییــر از نســل هفــت 
نیــز   Uncharted بــه هشــت، ســری 
کیفیتــش  نســل  یــک  انــدازه ی  بــه 
 Nate،  باالتــر رفــت. در ایــن نســخه
گــروه  جدیــد  عضــو  و    Sully،Elena
ماجراجویــی آن هــا یعنــی Sam بــرادر 
Nate، دنیــا را در جســت وجوی یــک 
بــه  متعلــق  افســانه  ای،  گنجینــه ی 
البتــه  و  درنوردیدنــد  دریایــی  دزدان 
بیــن کلــی ماجــرای عجیــب  ایــن  در 

تمــام  در  بــازی  کردنــد.  تجربــه  را 
نســخه های  بــه  نســبت  زمینه هــا 
چشــم گیری  پیشــرفت های  قبلــی 
داشــت و در کنــار مبــارزات داینامیــک 
بــا  نبــرد  بــرای  جدیــد  روش هــای  و 
دشــمنان، مکانیک هــای مخفــی کاری 
جدی تــری هــم بــه آن اضافــه شــده 
بودنــد.    set pieceهــای بــازی هــم 
مثــل همیشــه بســیار بــه یادماندنــی، 
هیجــان  دارای  و  زیبــا  ســینمایی، 
ــا  ــی داگ افســانه ای ب ــد. نات ــاب بودن ن
عرضــه ی ایــن بــازی موفــق شــد تــا 
بــرای  یــک عنــوان شــاهکار دیگــر را 
بــه  پلی استیشــن  دوســت داران 
ارمغــان بیــاورد و بــرگ زریــن دیگــری 
افتخــارش  پــر  کارنامــه ی  در  هــم  را 

زد. رقــم 
بــاال، موفــق  و درجــه ســختی   نظیــر 
تــا کامــا شــما را جــذب و  می شــود 

کنــد.  بــازی میخکــوب  پــای 
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Dark Souls III
یــک   Dark Souls III بــازی 
جــذاب  و  باشــکوه  پایــان 
بــرای ۳ گانــه ی محبــوب دارک ســولز 
نســخه ی  گفــت  شــود  مــی  و  بــود 
ــود یافتــه ی تمــام  تکمیــل شــده و بهب
بــود.  میازاکــی  قبلــی  شــاهکارهای 
یــک  انتشــارش  بــا   Dark Souls III
بــار دیگــر نشــان داد کــه یــک بــازی 
بــه قــدری شــاهکار باشــد  می توانــد 
کــه حتــی اگــر بارهــا و بارهــا  در آن 
کشته شوید باز هم نتونید از آن دل 
ــاد آور،  ــی و اعتی ــد. گیم پلــی عال بکنی
مبــارزات هاردکــور و چالش برانگیــز، 

همــراه  بــه  فوق العــاده  موســیقی 
و  همــه  زیبــا،  و  مرمــوز  داســتانی 
همــه باعــث شــده  اند تــا یــک شــاهکار 
بازی هــای  ماننــد  کــه  بگیــرد  شــکل 
بــازی  یــک  میازاکــی،  آقــای  قبلــی 
بســیار ســخت و نفس گیــر بــود. یکــی 
 Dark Souls اصلــی  قــوت  نقــاط  از 
آن،  شــاهکار  گیم پلــی  از  جــدا   III
گرافیــک بــازی و طراحــی هنــری آن 
اســت و می شــود گفــت نکتــه  ای کــه 
در اصــل و در کنــار گیم پلــی، باعــث 
خــاص شــدن Dark Souls III و دیگــر 
عناویــن ایــن فرنچایــز شــده ، طراحــی 
و گرافیک هنری شــاهکار بازی اســت 

کــه چــه در مــورد محیط هــا، چــه در 
مــورد دشــمنان بــازی و مخصوصــا در 
مــورد باس هــا، از هــر عنــوان دیگــری 
یــک  را  ایــن ســری  و  اســت  متمایــز 
اکثــر  از  باالتــر  پلــه  چنــد  حتــی  یــا 
عناویــن هــم ســبک از لحــاظ گرافیــک 
ســولز  دارک  می دهــد.  قــرار  هنــری 
برترین هــای  از  یکــی  فقــط  نــه   ۳
نســل هشــتم، بلکــه یکــی از برتریــن 
است.کشــیدیم،  تاریــخ  بازی هــای 
برقــی  اره  ســپس  و  کردیــم  شــلیک 
lancer خــود را بــا لــذت و خشــونت 
دشــمنان  بــدن  جای جــای  در  تمــام 

فــرو کردیــم.

Resident Evil 2: Remake
خوشــبختانه ســری رزیدنــت 
محبــوب  از  یکــی  کــه  اویــل 
بــازی  دنیــای  در  فرنچایزهــا  تریــن 
اســت، نســل هشــتم خیلــی خوبــی را 
ســپری کــرد و طرفدارانــش را کامــا 
راضی نگه داشت. موفقیت بازسازی 
نســخه ی اول و زیــرو ، باعــث شــد تــا 
کــپ کام بــه فکــر اجــرای ایــن کار بــرای 
رزیدنــت  و  بیفتــد  هــم  دوم  بــازی 
اویــل ۲ ریمیــک را در قالــب عنوانــی 
دوربیــن  بــا  شــده  بازســازی  کامــا 
و گیــم پلــی جدیــد منتشــر کــرد کــه 
در واقــع یــک بــازی کامــا جدیــد بــا 
داســتان رزیدنــت اویــل ۲ بــود و فــوق 
العــاده هــم عمــل کــرد. ایــن بــازی بــه 
عنــوان یــک نســخه ی ریمیــک حتــی 

هــم  ســال  بــازی  کاندیــد  توانســت 
بشــود کــه نشــان از کیفیــت خیلــی 
 Resident بــاالی ایــن بــازی دارد. در
Evil ۲ Remake ، گیم پلــی در قالــب 
شــوتر  هشــتمی  نســل  بــازی  یــک 
و  اســت  شــده  پیــاده  سوم شــخص 
کاســیک  گیم پلــی  از  خبــری  دیگــر 
 ۳ متعــدد  دوربین هــای  تغییــر  و 
نســخه ی اول ســری نیســت. کنتــرل 
بــازی و نــوع زوایــای دوربیــن آن کامــا 
تغییــر کرده  انــد و بــه حالــت دوربیــن 
روی شــانه در آمده انــد. کــپ کام بــا 
ایــن عنــوان نشــان داد کــه  دوبــاره 
بــه روزهــای قدرتمنــد قدیــم برگشــته 

اســت.
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Bloodborne
یکــی  شــک  بــدون   Bloodborne
اســت  عناوینــی  بی نقص تریــن  از 
کــه در نســل هشــتم منتشــر شــد. 
داســتان جــذاب و مخــوف و غمنــاک، 
و  بی نظیــر  طراحــی  عالــی،  روایــت 
بی نهایــت  گیم پلــی  یارنــام،  مرگبــار 
چالش برانگیــز،  و  لذت بخــش 
و  مخفــی  مــوارد  اقســام  و  انــواع 
صداگــذاری  تجهیــزات،  و  هــا  ایتــم 
بــاس  عالــی،  موســیقی های  و 
ــر و خاصــه همــه  ــی بی نظی فایت های
العــاده  فــوق  بــازی،  ایــن  در  چیــز 
از  یکــی  نیــز   Yharnam شــهر  بــود. 
محیط هایــی  و  شــهرها  مخوف تریــن 
اســت کــه تــا بــه حــال در دنیــای بــازی 
هــا خلــق شــده و کمتــر محیطــی را 
یــاد  بــه  یونیکــی  طراحــی  چنیــن  بــا 
داریــم. حتــی بــا وجــود بارهــا بــازی 
کــردن Bloodborne، بــه هیــج وجــه 
کننــده  خســته  پلــی  گیــم  و  محیــط 
تکــرار  ارزش  بــازی  و  شــوند  نمــی 

شــهر  اتمســفر  دارد.  باالیــی  خیلــی 
معمــاری  نــوع  دلیــل  بــه   Yharnam
لنــدن  از  برگرفتــه  کــه  آن  خــاص 
ویکتوریایــی اســت، بســیار تاریک تــر 
و مخوف تــر از اکثــر مناطقــی اســت 
کــه تاکنــون در دیگــر عناویــن میازاکــی 
مشــاهده کرده ایــم وBloodborne  را 
ایــن  تاریک تریــن عنــوان  بــه  تبدیــل 
ــورن هــم  ســازنده کــرده اســت. بادب
توانســت طرفــداران بازی هــای قبلــی 
آقــای میازاکــی را راضــی نگــه دارد و 
هــم کلــی طرفــدار جدیــد کســب کــرد 
کــه اکثــر همیــن طرفدارهــای جدیــد، 
هــم  ســولز  ســری  ســراغ  بــه  بعــدا 
رفتنــد.Fury پیــاده کننــد و امیدواریــم 
شــاهد باشــیم کــه چنیــن عنوانــی را 
 Darksiders Genesis ۲ مثــا بــا نــام

عرضــه مــی کننــد!  

Red Dead Redemption 2
 Red Dead Redemption
ــار  2   یــک شــاهکار تمــام عی
و یکــی از برتریــن بازی هایــی اســت 
بــه  امــروز  تــا  هــا  بــازی  تاریــخ  کــه 
خــودش دیــده؛ آن هــم بــه واســطه 
غــرب  از  کامــل  تجربــه ی  یــک  خلــق 
کنــار  در  آن  در  زندگــی  و  وحشــی 
و  وســترن  و  گانگســتری  المان هــای 
ــازی نخســت  ــه. ب گیم پلــی واقع گرایان
در  کــه   Red Dead Redemption
نســل هفتــم منتشــر شــد و جایــزه 
ی بــازی ســال را هــم دریافــت کــرد 
یــک شــاهکار هیجان انگیــز بــود ولــی 
پــا  بــرای نســخه ی دوم، راک اســتار 
یــک  و  باالتــر گذاشــت  پلــه  را چنــد 

دنیــای کامــا شــبیه ســازی شــده ی 
در  واقعــی  زندگــی  یــک  و  وســترن 
دوران غــرب وحشــی خلــق کــرد، آن 
هــم بــا ریزتریــن جزییاتــی کــه فکــرش 
اســب ها  تیمــار  از  یعنــی  بکنیــد.  را 
گرفتــه تــا شیردوشــی، مبــارزات کامــا 
گانگســتری،  ســرقت های  واقعــی، 
آیتم هــا  تک تــک  دقیــق  طراحــی 
بســیاری  و  واقعیــت  اســاس  بــر 
در  همــه  و  همــه  دیگــر،  مــوارد  از 
وجــود   Red Dead Redemption 2
دارنــد و شــاید حتــی طرفدارانــی کــه 
انتظارشــان از بــازی زیــاد هــم بــود، 
از  ســطحی  چنیــن  انتظــار  دیگــر 
واقعیــت را نداشــتند. راک اســتار بــا 
ایــن بــازی همــه را شــگفت زده کــرد 

کــرد  خلــق  رویایــی  شــاهکار  یــک  و 
کــه اگــر بگوییــم یکــی از چنــد دنیــای 
برتــر وســترن در کل تاریــخ ســرگرمی 
نگفتیــم. گــزاف  بــه  اســت، ســخنی 

رمــان  را   Disco Elysium نویســی 
 Robert Kurvitz اســتونیایی نویــس 

داشــت.   برعهــده 
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The Last of Us: Part2
 تاریــخ بازی هــای ویدئویــی، 
مثــل   عناوینــی  کــم  خیلــی 
The Last of Us2را به خودش دیده 
و شــاید در یک نســل، فقط ۲-۳ عدد 
بــازی بــا ایــن کیفیــت داشــته باشــیم. 
The Last of Us: Part2 یــک عنــوان 
بــا  شــخص  ســوم  ماجرایــی  اکشــن 
پایــه ی  بــر  وحشــت-بقا  المان هــای 
مبــارزات دور و نزدیــک و مخفــی کاری 
اســت کــه بیــن عناویــن جهــان آزاد 
و بازی هــای خطــی قــرار مــی گیــرد. 
و  بــازی  دنیــای  شــدن  گســترده تر 
قرارگرفتــن المان هــای نقش آفرینــی 
بیشــتر در ایــن نســخه، بــه حذابیــت 
چقــدر  هــر  و  افــزوده  بــازی  هــای 
المان هــای  ایــن  کنیــد،  پیشــروی 
بیشــتر  نقش آفرینــی،  لذت بخــش 
در  شــما  می شــوند.  پررنگ تــر  و 

جمــع  بــا  می توانیــد  نســخه  ایــن 
مختلــف،  آیتم هــای  و  منابــع  کــردن 
قابلیت هــای خــود را در یــک سیســتم 
درخــت ارتقــا، آپگریــد کنیــد کــه ایــن 
درخــت مهــارت هــا عمــق بــازی را چنــد 
 The Last of Us: .برابــر کــرده اســت
مشــکات  معــدود  تنهــا  نــه   Part ۲
خیلــی کوچــک بــازی اول مثــل هــوش 
ی  نقطــه  بــه  تبدیــل  را  مصنوعــی 
قــوت کــرد، بلکــه کلــی مــوارد جدیــد 
کــه عمــق گیم پلــی را بیشــتر کردنــد 
نیــز بــه بــازی اضافــه شــدند. ســاخت 
عنوانــی  بــرای  شــاهکار  دنبالــه  یــک 
مثــل لســت او اس کــه انتظارهــا را 
خیلــی بــاال بــرده بــود، بســیار ســخت  
و دشــوار بــود، ولــی ناتــی داگ مثــل 
همیشــه از ایــن آزمــون موفــق بیــرون 
اومد.آنتاگونیســت هــای دنیــای بــازی 
هــا نــگاه مــی کنیــم نیــز نام شــخصیت 

فــوق محبوبــی مثــل Darth Vader را 
نیــز شــاهد هســتیم.  3
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God of War
کار خیلــی ســختی اســت کــه 
یــک بــازی در کنــار شــاهکاری 
مثــل رد دد ردمپشــن ۲ بــه عنــوان 
ولــی  شــود  انتخــاب  ســال  بــازی 
 ۲۰۱۸ ســال  در  وار  او  گاد  عنــوان 
ــن شــکل  ــه بهتری ــن کار را کــرد و ب ای
ممکــن یــک ۳ گانــه ی جدیــد از ایــن 
نخســتین  زد.  اســتارت  رو  ســری 
نکتــه قابــل ذکــر در مــورد ایــن بــازی 
کــه از همــان زمــان معرفــی مشــاهده 
بودنــد  ســاختاری  تغییــرات  کردیــم، 
ــاره و یــک  کــه نشــان از شــروعی دوب
ریبــوت بــرای ایــن ســری داشــتند. در 
حقیقــت ســازندگان God of War از 
گرفتنــد،  درس   Ascension عنــوان 
از برتریــن  زیــرا در حالــی کــه یکــی 
نســخه های ایــن ســری بــود بــه خاطــر 

بــه  نســبت  تغییــر  و  نــوآوری  عــدم 
قبــول  مــورد  زیــاد  ســوم،  نســخه ی 
واقــع نشــد و ایــن بــار ایجــاد تغییــرات 
در بــازی حیاتــی بــه نظــر می رســید. 
جدیــد،  ظاهــری  بــا  کریتــوس 
تــازه،  ســاحی  متفــاوت،  داســتانی 
ســبک  حتــی  و  جدیــد  خانــواده  ای 
بــازی نــو، بــه نســل هشــتم آمــد ولــی 
بــا وجــود ایــن تغییــرات، کامــا یــک 
گاد او وار نــاب بــود. از داســتان گویی 
گرافیــک  تــا  بی نظیــر  روایــت  و 
شــگفت انگیز،  گیم پلــی  چشــم نواز، 
مبــارزات خشــن و مرگبــار، خدایــان و 
موجــودات اســاطیری اســکاندیناوی، 
رابطــه ی پــدر و پســری کــه گاهــی بــه 
چالــش کشــیده مــی شــود و همیــن 
طــور نوعــی درگیــری درونــی کریتــوس 
بــرای ایجــاد تعــادل بیــن پــدر بــودن 

بــودن،  ســخت گیر  اســتاد  یــک  و 
کــه  مــواردی هســتند  و همــه  همــه 
 God of در شــاهکار نســل هشــتمی
War مشــاهده کردیم.کــه بــه بــازی 
هــای خشــن عاقــه دارنــد مزیــد بــر 

علــت مــی شــود 

 The Witcher 3: Wild
H u n t

پایــان  بــه  هشــتم  نســل 
رســید، ولــی هنــوز هــم عنوانــی مثــل 
ویچر ۳ منتشــر نشــده و از این بازی 
مــی شــود بــه عنــوان اصلی تریــن نماد 
 The Witcher .نســل هشــتم نام برد
و  کمیــت  لحــاظ  از   3: Wild Hunt
کیفیــت و تنــوع محتــوا واقعــا بی نظیر 
اســت و می توانــد کاری کنــد تــا شــما 
گذشــت  بــه  توجــه  بــدون  مدت هــا 
بســیار  و  بی نظیــر  دنیــای  در  زمــان 
ویچــر  شــوید.  غــرق  بــازی  وســیع 
تصمیمــات  از  پــر  اســت  عنوانــی   ۳
تاثیرگــذار و در واقــع داســتان بــازی 
بــر پایــه ی تصمیمــات شــما و عواقــب 
آن هــا بنــا شــده اســت. تصمیماتــی 
اغلــب خاکســتری کــه شــما را بــه فکــر 
پایــان  کــردن مجبــور می کننــد و در 

منجــر بــه شــکل گیری چندیــن پایــان 
مختلــف مــی شــوند. همچنیــن بــازی 
از لحــاظ طراحــی هنــری و گرافیــک 
دارد  قــرار  باالیــی  بســیار  در ســطح 
و دنیــای بســیار بــزرگ و وســیع آن، 
ارزش طراحــی هــا را دوچنــدان مــی 
کنــد. گیم پلــی بــازی هــم پــر اســت 
متنــوع  و  مختلــف  سیســتم های  از 
ســازی  شــخصی  و  ارتقــا  و  مبــارزه 
کــه در عیــن ســادگی و در دســترس 
بــودن، پیچیدگی هــای بســیاری هــم 
ایــن  اخیــرا نســخه ریمســتر  دارنــد. 
بــازی بــرای نســل نهــم هــم معرفــی 
شــده و مطمئــن باشــید کــه در نســل 
نهــم هــم هنــوز جــزو برتریــن بازی هــا 
خواهــد بــود. شــاهکاری جادویــی کــه 
وقتــی آن را تجربــه کنیــد، تــا همیشــه 
در یادتــان مانــدگار خواهــد بود. لقب 
لقــب  هشــتم  نســل  بــازی  برتریــن 

خیلــی بزرگــی اســت، ولــی ویچــر ۳ 
کامــا شایســتگی ایــن عنــوان را دارد.

آنتاگونیســت هــای دنیــای بــازی هــا 
نــگاه مــی کنیــم نیــز نــام شــخصیت 
فــوق محبوبــی مثــل Darth Vader را 

نیــز شــاهد هســتیم. 
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تــرس واژه ای بــه قدمت بشــر اســت، 
از همــان ابتــدا تــرس یــک مکانیــزم 
دفاعــی انســان بــوده اســت و باعــث 
موقعیت هایــی  از  انســان  میشــود 
خطــر  او  بــرای  اســت  ممکــن  کــه 
داشــته باشــد پرهیــز کنــد . البتــه در 
ســال های اخیــر تــرس قابلیــت هــای 
داشــته  بشــر  بــرای  نیــز  جدیــدی 
از  بــردن  لــذت  هــم  آن  و  اســت 
تــرس اســت! چــرا مــا تمایــل داریــم 
کنیــم  تماشــا  ترســناک  فیلــم  یــک 
یــا چــرا بایــد یــک بــازی ترســناک را 

انجــام بدهیــم؟ جامعــه شناســی بــه 
اســم مارجــی کریــک بــه بررســی ایــن 
نتیجــه  ایــن  بــه  و  پرداختــه  پدیــده 
رســیده اســت کــه در محیــط امــن 
و کنتــرل شــده، بســیاری از مــا مــی 
در  ببریــم!  لــذت  تــرس  از  توانیــم 
ذهــن  و  مغــز  زمــان  ایــن  در  واقــع 
مــا دو حالــت متفــاوت مــی گیرنــد 
ذهــن مــا مــی دانــد کــه ایــن تــرس 
قــرار نیســت آســیبی بــه مــا برســاند 
امــا مغــز مــا بــه صــورت ناخــود آگاه 
در حالــت آمــاده بــاش قــرار میگیــرد 

و هورمــون هــای دوپامیــن را پخــش 
بــه  نســبت  کــه  افــرادی  و  میکنــد 
از  ترهســتند  حســاس  دوپامیــن 
تــرس لــذت میبرنــد درواقــع در ایــن 
ترشــح  »ترمــز  اصطــاح  بــه  افــراد 
اتفــاق   » دوپامیــن  جــذب  بــاز  و 
نمــی افتــاد و نبــود آن باعــث لــذت 
مــی  نفــس  بــه  اعتمــاد  و  هیجــان 
مــا  هــم  دلیــل  همیــن  بــه  شــود 
زمانــی کــه در حــال تجربــه یــک بــازی 
ترســناک هســتیم یــه حــس هیجــان 

همــراه بــا تــرس داریــم .

ترس با طعم نوستالژیک
The Medium
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بازیســازان  نیــز  گیــم  صنعــت  در   
مختلــف بــا خلــق عناویــن وحشــت 
بقــا ســعی دارنــد از ایــن نــوع تــرس 
از جملــه  اســتفاده کننــد.  هیجــان 
ســبک  ایــن  بازی هــای  نخســتین 
اویــل  رزیدنــت  ســری  بــه  میتــوان 
اشــاره کــرد امــا عنوانــی کــه توانســت 
را  ســبک  ایــن  بــاالی  پتانســیل 
نشــان دهــد ســری ســایلنت هیــل 
نخســتین  بــرای  ســری  اســت،این 
روانشناســانه  تــرس  بــا  را  مــا  بــار 
اشــنا کــرد کــه بــه جــای تمرکــز روی 
ناگهانــی  شــوک های  و  خشــونت 
تــرس   منبــع  بــه  اســکر(  )جامــپ 
انســان ها پرداخــت و بــه نوعــی بازی 
بــه آرامــی مخاطــب را در جهــان خود 
غــرق میکنــد و تــرس را آرام آرام بــه 
مخاطــب تزریــق میکنــد بــدون اینکــه 
ناگهــان  مخاطــب متوجــه بشــود و 
ــازی بخواهــد  شــما درمواقعــی کــه ب
اســترس و تــرس خواهیــد داشــت 
متســفانه از روزهــای اوج بازی هــای 
اســت،  گذشــته  بســیار  ترســناک 
ســعی  مختلفــی  بازی هــای  البتــه 
ــار دیگــر فرمولــی موفــق  ــا ب کردنــد ت
در بازی هــای ترســناک را بــه وجــود 
بیاورنــد امــا اکثــر آنهــا یــا شکســت 
ــا نتوانســتند از پتانســیل  ــد ی خوردن
اســتدیو  کننــد.  اســتفاده  آن 
لهســتانی بلوبــر یــک اســتدیو نســبتا 
اســت  گیــم  بــه صنعــت  وارد  تــازه 
کــه توانســته بــا بازی هــای مختلفــی 
کــه در نســل 8عرضــه کــرده اســت 
موفــق  اســتدیو  یــک  عنــوان  بــه 
ترســناک  هــای  بــازی  ســاخت  در 
شــناخته بشــود جدیــد تریــن بــازی 
ایــن اســتدیو مدیــوم نــام دارد کــه 
از ســری ســایلنت هیــل  الهــام  بــا 
اســتدیو  ایــن  جاهطلبانــه  ایــده  و 
بازخــورد  توانســت  و  شــد  منتشــر 
ــد .  ــی دریافــت کن هــای نســبتا خوب
داســتان بــازی در دهــه نــود میــادی 
و در کشــور لهســتان جریــان دارد و 
َــن اســت  دربــاره دختــری بــه نــام ماری
کــه بــه تازگــی پدرخوانــده خــود را از 
طــور  و همیــن  اســت  داده  دســت 
روانــی  روحــی  مشــکات  درگیــر 
موقــع  همیــن  .در  اســت  مختلــف 
تومــاس  نــام  بــه  ناشــناس  مــرد 
َــن تمــاس میگیــرد و بــه او  بــا ماری
میگویــد در صورتــی کــه بــه او کمــک 
کنــد میتوانــد دربــاره گذشــته او و 
ســواالتی کــه در ذهــن دارد را پاســخ 
بدهــد و ســپس فــاش میکنــد کــه 
َــن یــک مدیــوم اســت.  میدانــد ماری
درواقــع در دنیــای بــازی بــه افــرادی 
کــه تونایــی ارتبــاط بــا ارواح را دارنــد 
مدیوم گفته میشــود و ماریَن نیز از 
چنیــن قدرت هایــی برخــوردار اســت، 
همیــن طــور ماریــن میتوانــد دنیایــی 
دیگــر و درواقــع عالمــی معنــوی از 
محیــط اطــراف خــود را هــم ببینــد 
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دنبــال  بــه  ماریــن   انتظــار  طبــق 
تــا پاســخ هایش را  تومــاس میــرود 
بیابــد. داســتان بــازی بــه کلیشــه ای 
تریــن شــکل ممکــن شــروع میشــود 
و ممکــن اســت شــما را ناامیــد کنــد 
امــا بــه کافیســت چنــد ســاعت بــه 
ریتــم  کمــی  و  بدهیــد  زمــان  بــازی 
کنــد ســاعات اولیــه را تحمــل کنیــد 
پیچــش  چنــد  بــا  ناگهــان  بــازی 
قابــل  غیــر  و  جــذاب  داســتانی 
میکنــد  غافلگیــر  را  شــما  پیشــبنی 
و ایــن ایــن بــار بــازی ریتــم بســیار 
ــازی  ــان ب ــا پای ــه وت ــری گرفت ســریع ت
بایــد  میکنــد.  حفــظ  را  ریتــم  ایــن 
اعتــراف کنــم داســتان مدیــوم یکــی 
از بهتریــن داســتان هایی اســت کــه 
بازی هــای  در  اخیــر  ســال  چنــد  در 
بــا  ابتــدا  .بــازی در  تجربــه کــرده ام 
طــرح انــواع ســواالت مختلــف ذهــن 
گیمــر را مشــغول میکنــد و ســپس 
پاســخ  آرام  آرام  بــازی  طــول  در 
یکــی  درواقــع  و  میدهــد  را  آنهــا 
بــازی  مثبــت  نــکات  تریــن  مهــم  از 
همیــن داســتان اســت کــه شــما را 
تــا اخریــن لحظــه بــرای پیــدا کــردن 
میدارد.همینطــور  نگــه  جواب هــا 
بــازی کمــی هــم از شــیوه داســتان 
گویــی محیطــی نیــز اســتفاده میکنــد 
بــرای مثــال اگــر میخواهیــد بــه طــور 
کامــل دربــاره هتــل نیوا و سرنوشــت 
غــم انگیــز مســافران آن بدانیــد در 
دست نوشــته  زیــادی  تعــداد  هتــل 
وجــود دارد کــه بــا مطالعــه ی آن هــا 
سرنوشــت   از  بیشــتری  جزئیــات 
بــه دســت  نیــوا  قتل عــام  غم انگیــز 
شــخصیت  نظــر  از  آورد.  خواهیــد 
عالــی  بســیار  بــازی  نیــز  پــردازی 
شــخصیت  و  اســت  کــرده  عمــل 
پــردازی اکثــر کاراکترهــا مخصوصــا 
َــن بــه خوبــی صــورت  شــخصیت ماری
گرفتــه اســت و میتوانیــد بــا او ارتباط 

بــر قــرار کنیــد .
کــه  بــازی  گیم پلــی  بــه  میرســیم 
ســازنده ها الهامــات زیــادی از ســری 
ســایلنت هیــل گرفتــه انــد البتــه تنهــا 
الهــام گرفتــه انــد و نــه تقلیــد محــض 
کــه باعــث هــر چقــدر هــم کــه بــازی 
بــه ســری ســایلنت هیــل شــباهت 
بــه  باشــد هویــت منحصــر  داشــته 
فــرد خــود را داشــته باشــد. گیم پلــی 
بــر اســاس گشــت گــزار در محیــط 
و  اســت  پازل هــا  کــردن  حــل  و 
همچنیــن ماریــن قــادر اســت بــرای 
مدتــی روح خــود را از بدنــش جــدا 
کنــد و در دنیــای ارواح حرکــت کنــد 
همیــن طــور ایــن نکتــه را نیــز بایــد 
یــه شــما بگویــم کــه چنــان چــه از 
مدیــوم انتظــار انــواع ســکانس های 
بــا  همــراه  زا  اســترس  و  ترســناک 
متســفانه  داریــد  اســکر  جامــپ 
بــازی  البتــه  شــد.  خواهیــد  ناامیــد 

91
سی

رر
و ب

د 
نق

Ga
m

ef
a.

co
m



چنــد ســکانس ترســناک و اســترس زا دارد ولــی در حالــت کلــی ایــن 
بــازی از یــک تــرس روانشناســانه اســتفاده میکنــد و بــه آرامــی  و طــول 
زمــان  بــازی کاری میکنــد کــه ناخــود اگاه بترســید و ایــن کار را تقریبــا 
بــه خوبــی ســایلنت هیــل میتوانــد تکــرار کنــد .البتــه الهــام ســازنده ها از 
ســری ســایلنت هیــل بــه اینجــا ختــم نمیشــود و دوربیــن ثابــت بــازی نیــز 
کامــا بــرای شــما حــال و هــوای ســایلنت هیــل را زنــده میکنــد .بــازی نظــر 
مکانیزم هــای گیم پلــی بــازی  تقریبــا خــوب عمــل کــرده اســت و از المــان 
دو دنیــای مــوازی  بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کرده انــد بــرای 
ــد در یکــی از دنیا هــا کار هایــی را انجــم  ــال در بعضــی از معما هــا بای مث
بدهیــد تــا تاثیــر آن را در دنیــای مــوازی ببینیــد. البتــه بــازی یکســری 
ایرادتــی نیــز دارد مثــل  ضعــف در بخــش مخفیــکاری بــازی در قســمت 
پایانــی کــه عمــا  هیچگونــه چالشــی بــرای شــما ایجــاد نمیکنــد و موفــق 
بــه ترســاندن شــما نمیشــود .مــدت زمــان کلــی بــازی بــرای تمــام کــردن ان 
8 ســاعت اســت کــه ماننــد شمشــیر دولبــه عمــل میکنــد 8 ســاعت واقعــا 
کوتــاه اســت امــا از طرفــی هــم 8 ســاعت باعــث میشــود کــه المان  هــای 

بــازی تکــراری نشــوند و جذابیــت خــود راحفــظ کننــد.
موســیقی نیــز عالــی کار شــده اســت و کامــا بــا محیــط و جــو بــازی 
هماهنــگ اســت از شــباهت ایــن عنــوان بــه ســایلنت هیــل گفتــم شــاید 
دلیــل دیگــری کــه بــه یــاد ســایلنت هیــل بیفتیــد موســیقی بــازی اســت 
کــه توســط اقــای  آکیــرا یامائــوکا نواختــه شــده اســت و میتوانیــد در 
بعضــی موقیت هــا  موســیقی بــازی هــم شــما را بــه یــاد ســایلنت هیــل 
بینــدازد البتــه ایــن موضــوع بــه هیــچ وجــه نکتــه منفــی نیســت . از نظــر 
صدا گــذاری شــخصیت ها  بــازی کامــا بی نقــص عمــل کــرده اســت و 
مخصوصــا صداپیشــه ماریــن خانــم  Kelly Burle کار خــود را عالــی انجــام 
داده اســت همیــن طــور صداپیشــه انتاگونیســت بــازی نیــز بــا صــدای 

Troy Baker نیــز بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده اســت و او را 
ترســناک تــر میکنــد .

در بحــث گرافیــک بــازی ضــد و نقیــض عمــل میکنــد از طرفــی شــاهد یــک 
گرافیک هنری زیبا در هر دو دنیای بازی هســتیم و از نظر اتمســفریک 
نیــز بــازی بــی نظیــر اســت امــا چیــزی کــه تجربــه کلــی بــازی را تحــت تاثیــر 
قــرار میدهــد گرافیــک فنــی ضعیــف بــازی اســت بــازی بــه هیــچ وجــه 
بهینــه ســازی نشــده اســت و شــاهد انــواع افــت فریم هــای محســوس در 
بــازی هســتیم همچنیــن انیمیشــن های بــازی حرکتــی بــازی نیــز بســیار 
ســاده و ابتدایــی هســتند و حتــی در حــد اســتاندارد های نســل 8هــم 
نیســتند . البتــه انیمشــن صــورت شــخصیت ها وضعیــف بهتــری دارد امــا 
ایــن افــت فریــم تجربــه بــازی حتــی گاهــی اوقــات عــذاب آور میکننــد ایــن 
موضــوع در کنســول هــای نســل9 و مخصوصــا ســریs  بیشــتر بــه چشــم 
بــازی وضعیــت  ارائــه آپدیت هــای مختلــف  بــا  می آیــد کــه امیدواریــم 

بهتــری پیــدا کنــد .
در حالــت کلــی بــازی، مدیــوم موفــق شــده تــا بــه عنــوان یــک بــازی 
وحشــت بقــای روانشــتاختی کار خــود را بــه نحــو احســنت انجــام بدهــد 
و اگــر مشــکات فنــی و چنــد ایــراد در گیم پلــی بــازی نبــود میتوانســتیم 
بــه بــازی لقــب یــک شــاهکار را بدهیــم امــا همچنــان داســتان بــازی بــه 
عنــوان بــزرگ تریــن نقطــه ی قــوت آن مــی توانــد حتــی اشــکاالت بــازی را 
هــم بپوشــاند. اگــر دلتــان بــرای بــازی کــردن عنوانــی ماننــد نســخه های 
ابتدایــی Silent Hill تنــگ شــده، در تجربــه ی The Medium لحظــه ای 

نیــز شــک نکنیــد

داستانی جذاب با تعلیق باال
فضاسازی فوق العاده

گرافیک هنری مطلوب
بازی یک تجربه ی دلچسب وحشت روانشناسانه  به شمار می آید

صداگذاری فوق العاده مناسب

برخی مشکات فنی و افت  فریم های گاه و 
بیگاه

8.5

+-

نتیجه گیری
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